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編者的話

EDITORIAL

大灣區：論壇成員國的新機遇

GRANDE BAÍA: UMA OPORTUNIDADE PARA OS PAÍSES MEMBROS DO FÓRUM

近

來，各方面針對大灣區面臨的挑戰
以及澳門和葡語國家在大灣區建設
中的機遇舉辦了多場研討活動，提
出了不同的主張。因此，大灣區發
展將成為本期刊物的中心議題。
今年年初，中央政府印發規
劃綱要，勾勒出大灣區發展輪廓，對澳門作為
聯繫中國與葡語國家的平台角色作出了明確定
位。中葡論壇（澳門）的重要意義也隨之邁上
新高度。
近幾個月以來，中葡論壇（澳門）常設
秘書處秘書長徐迎真、副秘書長丁恬及羅德高
數次強調，大灣區將為中國與葡語國家企業及
企業家提供絕佳的發展機遇，而中葡論壇亦將
優先為中國國家項目提供幫助。
大灣區是中國內地最富有、最發達的
地區之一，隨著大灣區建設深入推進，建立合
作、搭建聯繫的新機遇將接踵而至。雖然類似
的協同發展規劃曾以其他形式被多次提出，但
沒有任何一次像今天的大灣區發展規劃一樣清
楚、明確。
本期刊物還針對在大灣區發展背景下澳
門可以發揮影響力的行業進行介紹，重點關注
透過中葡論壇可與葡語國家聯繫緊密的行業。
中國銀行與大西洋銀行等兩家澳門貨幣發行機
構的負責人也強調了澳門在金融市場及其與葡
語國家聯繫方面的重要地位。
此外，本期刊物還會重點關注另外三大
主題。其一，葡萄牙總統與莫桑比克總統“一
帶一路”高峰論壇的中國之行；其二，風災席
捲莫桑比克中部，為地區造成重大人員與財產
損失。中國於第一時間派出醫療隊趕赴災區，
為當地災民提供醫療援助，並為受災群眾提供
物資。
其三，本期刊物將為讀者介紹世界第二
大嘉年華節慶活動。這一活動在佛得角聖文森
特島明德盧地區（Mindelo）舉行，節日當天，
無數遊行隊伍、遊行花車以及眾多音樂團體充
斥城市的大街小巷。這一令人印象深刻的文化
體驗正逐漸在世界知名文化活動名錄中佔據一
席之地。

A

Área da Grande Baía é o destaque do boletim do Fórum
numa altura em que se multiplicam iniciativas e declarações sobre quais são os grandes desafios da área da
Grande Baía e como podem ser uma oportunidade para
Macau e para os Países de Língua Portuguesa.
Quando no início do ano o governo central anunciou os contornos do projecto e qual o papel de Macau como plataforma das relações
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, ficou claro que a importância do Fórum de Macau passou para um outro nível de importância.
Tanto a Secretária-Geral, Xu Yingzhen, como os SecretáriosGerais adjuntos, Ding Tian e Rodrigo Brum, reafirmaram ao longo
dos últimos meses, as oportunidades da Área da Grande Baía são um
excelente desafio para empresas e homens de negócios tanto da China
como dos Países de Língua Portuguesa, e que o Fórum de Macau irá
igualmente dar prioridade ao projecto nacional Chinês.
Com a Área da Grande Baía abrem-se novas oportunidades
para parcerias e contactos numa das mais ricas e desenvolvidas regiões
da China continental através de um plano que apesar de muito falado
noutros formatos nunca foi tão claramente definido.
Este boletim apresenta ainda os sectores da Área da Grande
Baía onde Macau passa a ter um papel relevante nomeadamente na relação com os Países de Língua Portuguesa através do Fórum de Macau.
Os responsáveis do Banco da China e do Banco Nacional
Ultramarino, os dois bancos emissores de Macau, pronunciaram-se
igualmente sobre a importância de Macau no contexto financeiro e na
sua ligação com os Países de Língua Portuguesa.
Dois outros grande temas merecem importância no boletim.
As visitas que os presidentes de Portugal e de Moçambique
efectuaram à China por ocasião do Fórum da Uma Faixa e Uma
Rota e o apoio médico prestado pela República Popular da China a
Moçambique após as tempestades que provocaram enormes perdas
humanas e materias na zona central do país.
A China esteve deste a primeira hora na vanguarda dos apoios
enviando equipas médicas e alimentos para as populações mais
carenciadas.
Uma referência também neste boletim ao segundo maior
Carnaval do mundo que tem lugar no Mindelo, na ilha de São
Vicente, em Cabo Verde, e que traz para as ruas desfiles de carros
alegóricos e milhares de grupos musicais. Uma experiência cultural
impressionante que está a tornar-se cada vez mais uma referência nos
calendários de eventos mundiais.
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專題報導

DOSSIÊ TEMÁTICO

大灣區發展 澳門角色吃重

MACAU DESEMPENHA UM PAPEL CENTRAL
NA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DA GRANDE BAÍA
Mark O´Neil報導
Por Mark O´Neil

澳

門政府與企業界滿懷喜悅地在2月18日迎來
了中央政府印發的《粵港澳大灣區發展規
劃綱要》。《規劃綱要》明確了未來16年
內大灣區建設的一系列宏偉目標，而大灣
區的設立亦將為澳門居民以及澳門經濟發
展帶來新的機會。因此，有專家認為，澳
門政府、企業及廣大市民應進一步發揮澳門競爭優勢，優
化城市教育和經濟體系，以便更充分地把握大灣區建設的
機遇。
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《規劃綱要》的短期規劃至2022年。期間，各方將
努力打造一個發展活力充沛、創新能力突出、產業結構優
化、各類生產要素流動順暢、生態環境優美的國際一流灣
區和世界級城市群。
長遠規劃展望至2035年。屆時，大灣區將建設成為
一个個「宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區」，並形成以創
新為主要支撐的經濟體系和發展模式，各類資源和生產要素
在強而有力的區域合作及文化交融下高效便捷地流動，各方
各面的密切關係不斷加強，以帶動整個區域的發展。
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O

governo e a comunidade empresarial de
Macau acolheram com agrado o anúncio do Plano de Desenvolvimento para a
Área da Grande Baía Guangdong – Hong
Kong - Macau (Plano), efectuado pelo
governo central a 18 de Fevereiro, louvando-o pelo facto de criar novas oportunidades para a
população e para a economia de Macau.
A fim de aproveitar essas oportunidades, o governo de Macau, as empresas privadas e a população em geral tudo devem fazer para aperfeiçoar as vantagens competitivas da cidade e melhorar os seus sistemas educativo
e económico, segundo especialistas.
O Plano apresenta um conjunto de objectivos ambiciosos que devem ser alcançados ao longo dos próximos 16 anos.
Até 2022, final do período de curto prazo, os esforços devem assentar na criação de uma baía internacional de primeira classe e de aglomerados citadinos de
nível mundial, que sejam vigorosos e altamente inovadores, com uma estrutura industrial optimizada, um fluxo
fluido de diversos factores de produção e um ambiente
ecológico agradável.”

Até 2035, final do período de longo prazo, a Área
da Grande Baía (GBA, sigla em inglês) deverá ter-se
transformado numa “baía internacional de primeira classe para residir, trabalhar e viajar” com um sistema económico competitivo impulsionado pela inovação. Desde
um fluxo eficiente de recursos e de factores de produção à
forte cooperação regional e integração cultural, um grau
elevado de relacionamento ajudará a fortalecer a região.
A GBA engloba as duas regiões administrativas
especiais (RAE) de Hong Kong e de Macau e nove cidades da província de Guangdong – Cantão, Shenzhen,
Foshan, Dongguan, Zhaoqing, Jiangmen, Zhongshan,
Zhuhai e Huizhou. As duas RAE e as nove cidades têm
uma área combinada de 56 mil quilómetros quadrados
e tinham uma população de 70 milhões de pessoas no
final de 2017.
Nesse mesmo ano, o Produto Interno Bruto da
região ascendia a 1,5 biliões de dólares. A sociedade
Morgan Stanley Asia estima que a região, desde já a mais
desenvolvida da China com os níveis mais elevados de
investimento directo estrangeiro e de rendimento per
capita, atinja em 2030 uma produção económica com
um valor compreendido entre 3,2 biliões e 4,1 biliões de

連接澳門與香港的橋梁
Macau: a ponte para Hong Kong
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粵港澳大灣區包括香港特別行政區、澳門特別行政
區和廣東省廣州市、深圳市、佛山市、東莞市、肇慶市、
江門市 、 中 山 市 、 珠 海 市 和 惠 州 市 。 兩 個 特 別 行 政區與
珠三角九市總面積達5.6萬平方公里，2017年末總人口約
7,000萬人。
同年，地區GDP總額達1.5萬億美元。摩根士丹利
（亞洲）指出，大灣區以其最大規模的外商直接投資以及
較高的人均收入水平成為中國最發達地區。預計到2030
年，地區經濟總量將上升到3.2萬億 至4.1萬億美元 。目
前，大灣區已進入世界前15大經濟體行列；以當前的數據
來看，該地區可憑藉如此巨大的經濟總量躋身世界前五大
經濟體。澳門是大灣區四大中心城市之一，將與香港、廣
州、深圳一同錨定城市群發展方向，發揮帶動地區經濟發
展的引擎作用。

重承諾 促發展
《規劃綱要》共11章，其中第三章明確指出了澳門
發展的宏偉目標：建設世界旅遊休閒中心；中國與葡語國
家商貿合作服務平台；促進經濟適度多元發展；打造以中
華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。
在金融領域，《規劃綱要》主張推進粵港澳三地
金融機 構 互 聯 互 通 ， 協 同 開 展 離 岸 貿 易 。 澳 門 應 與毗鄰
的珠海 在 橫 琴 新 區 展 開 深 度 合 作 ， 在 當 地 發 展 創 業、製
造業， 以 及 信 息 產 業 等 領 域 ； 同 時 ， 澳 門 應 與 佛 山、中
山、江 門 等 珠 三 角 西 岸 城 市 加 強 合 作 ， 充 分 利 用 自身優
勢來深化改革。
2月21日，由廣東省人民政府、香港特別行政區政
府、澳門特別行政區政府共同舉辦的《粵港澳大灣區發展
規劃綱要》宣講會在香港舉行。澳門特別行政區行政長官
崔世安出席會議並首次對規劃綱要進行了闡釋和解讀。
崔世安表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的出
台為大灣區發展「明確了方向、清晰了內容，並為澳門經
濟發展注入了新動能。」他又指出：「作爲大灣區的中心
城市之一，澳門特區正積極部署，加快對接和佈局，全力
參與大灣區建設。“一國兩制”是粵港澳大灣區有別於其他
國際一流灣區的最大特點，也是我們參與粵港澳大灣區建
設的最大優勢所在。」
崔世安強調，大灣區各城市的產業分工和角色定位
各有不同，澳門必須利用自身優勢，開闢道路，尋求更廣
闊的發展機會，努力實現地區經濟適度多元發展的目標。
他承諾：「澳門將加大力度支持科技產業以及其他創新產
業發展，為將大灣區打造成為《規劃綱要》中提出的國際
科學技術中心貢獻力量。」
行政長官補充道，澳門特別行政區將「不遺餘力」
地推進「廣州—深圳—香港—澳門」科技創新走廊建設，
同時積極鼓勵高等院校和科研機構加大科技創新力度，以
及注重與大灣區城市加強產學研合作。
此外，中央政府於今年3月公佈了八項措施，加速大
灣區發展。其中一項措施支持大灣區事業單位公開招聘港
澳居民，另有兩項措施涉及赴內地工作的港澳居民的稅收
問題。其中包括在內地繳納個人所得稅「183天」居住時間
的計算方法（即在境內停留的當天不足24小時不計入中國
境內居住天數）。此外，在內地工作的境外高端人才和稀
缺人才可享受個人所得稅稅負差額補貼。
另有三項措施旨在促進大灣區人員流動，包括開展
粵港澳大灣區出入境便利化改革試點；便利港澳車輛進出內
地口岸；以及擴大海關跨境快速通關對接項目的實施範圍。

專題報導
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餘下兩項措施旨在支持港澳高校和科研機構參與廣東省科技
計劃，以及鼓勵港澳青年到大灣區內地九市創新創業。

強而有力的支柱
《規劃綱要》將澳門、香港、深圳、廣州四市定義
為大灣區四大「中心城市」以及「區域發展核心引擎」。
對於香港，《規劃綱要》強調「鞏固和提升國際金融、航
運、貿易中心和國際航空樞紐地位」；而廣州應充分發揮
省會城市和國家中心城市引領作用；深圳則將發揮作為經
濟特區以及中國大型科技創新企業總部城市的帶動作用。
澳門與葡語國家的聯繫將其與大灣區其他城市區別
開來。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》對致力於加強澳門
與葡語國家聯繫的組織表示完全認可，並呼籲增加投入於
中國與葡語國家合作的財政資金。
《規劃綱要》還支持通過充分利用現有的服務平
台，推進葡語國家與大灣區的交流。此類平台主要提供金
融、法律、商貿、投資、產業與地區合作等信息。此外，
《規劃綱要》支持澳門打造中國－葡語國家金融服務平
台，建立出口信用保險制度，以及建設成為葡語國家人民
幣清算中心。
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澳門
Macau

dólares americanos. Tendo por base os dados actuais,
tal produção faria com que a região fosse uma das cinco
principais economias do mundo, quando neste momento
já se encontra entre as 15 primeiras. Macau é uma das
quatro cidades nucleares da região, em conjunto com
Hong Kong, Cantão e Shenzhen, que servem de “âncora”
para os aglomerados citadinos e funcionam como os motores para o avanço do crescimento económico.

COMPROMISSO COM O PROGRESSO
O terceiro dos 11 capítulos do documento apresenta os grandes objectivos para que Macau progrida:
desenvolvimento de um centro turístico e de entretenimento de classe mundial e de uma plataforma de serviços
e de cooperação comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa; promoção de “um nível de diversificação adequada da economia”, devendo ainda assumir-se
como “uma base para intercâmbio e cooperação, num
cenário em que diversas culturas coexistem com a cultura predominantemente chinesa.”

No que se refere ao sector financeiro, o Plano defende a cooperação entre as instituições financeiras de
Guangdong, Hong Kong e Macau e o desenvolvimento
conjunto de negócios financeiros “offshore.”
Macau deve cooperar intimamente com a cidade vizinha de Zhuhai no desenvolvimento da zona de
Hengqin, no empreendedorismo, indústria e informação. Macau deve igualmente cooperar com as cidades da
margem ocidental do Delta do Rio das Pérolas, incluindo
Foshan, Zhongshan e Jiangmen, no aprofundamento das
reformas e da melhoria das respectivas vantagens.
O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On,
apresentou a sua primeira apreciação pormenorizada do
Plano a 21 de Fevereiro, ao intervir num simpósio em
Hong Kong, que foi realizado conjuntamente pelos governos de Guangdong, Hong Kong e Macau.
Chui disse que o Plano “fornece orientações e
conteúdos claros” para o desenvolvimento da Área da
Grande Baía. “A iniciativa Área da Grande Baía ajudará a
introduzir um novo ímpeto no desenvolvimento económico de Macau.”
專題報導
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《規劃綱要》將澳門、香港、深圳、廣州
四市定義為大灣區四大「中心城市」以及
「區域發展核心引擎」。
O PLANO DESIGNA MACAU, JUNTAMENTE COM HONG
KONG, SHENZHEN E CANTÃO, COMO AS QUATRO “CIDADESNUCLEARES” E “MOTORES DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL”.

“Macau – enquanto cidade nuclear no desenvolvimento da Área da Grande Baía – está empenhada em
utilizar recursos de uma forma pró-activa a fim de apoiar
a iniciativa de agrupamentos citadinos. O princípio “Um
país, dois sistemas” aplicado em Hong Kong e em Macau
representa uma vantagem significativa para a iniciativa
de agrupamentos citadinos, diferenciando-a de outras
áreas urbanas centradas em baías em outras partes do
mundo”, disse Chui.
O Chefe do Executivo salientou que cada uma das
cidades da Área da Grande Baía tem indústrias específicas e papéis diferenciados ao abrigo do Plano. A cooperação coordenada de Macau com as outras cidades, aproveitando as suas vantagens comparativas, abrirá caminho
a oportunidades de desenvolvimento mais amplas para
que o território alcance o seu objectivo de uma diversificação económica adequada.
“Macau duplicará esforços no apoio ao desenvolvimento dos sectores científico e tecnológico, bem como
a outras indústrias centradas na inovação, numa tentativa de perseguir uma meta delineada no Plano para
desenvolver o aglomerado citadino como um centro
internacional de inovação científica e tecnológica”, comprometeu-se Chui.
O Chefe do Executivo acrescentou que a RAE
“não poupará esforços” no desenvolvimento do corredor tecnológico e de inovação Guangdong – Shenzhen
– Hong Kong – Macau, devendo encorajar as estruturas
educativas locais a fortalecerem a pesquisa científica e
tecnológica bem como a promoverem um relacionamento próximo entre as instituições educativas no interior da
Área da Grande Baía.
O governo central anunciou em Março oito medidas para acelerar o desenvolvimento da Área da Grande
Baía.
Um das medidas aprova o recrutamento sem limites de residentes de Hong Kong e de Macau por parte das
專題報導
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instituições públicas da Área da Grande Baía, enquanto
outras duas dizem respeito a questões fiscais envolvendo
as pessaos que venham a trabalhar no continente. A permanência de menos de 24 horas não contará como um
dia quando se for calcular o período de “183 dias” para
o pagamento no continente do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares. Além disso, certas pessoas
não-residentes no continente, como sejam técnicos e
quadros de elevado gabarito, terão direito a um benefício
fiscal a fim de anular o diferencial entre diferentes jurisdições fiscais.
Três das medidas são dedicadas ao fluxo de pessoas na Área da Grande Baía, com a introdução de esquemas-piloto para facilitar a migração de indivíduos, bem
como a entrada e saída pelas fronteiras do continente de
veículos matriculados nas duas RAE. Uma dessas três
medidas diz respeito à expansão das ligações com desembaraço aduaneiro rápido entre alfândegas.
Há também duas medidas destinadas a apoiar a
participação de instituições de ensino superior e institutos de pesquisa científica das duas RAE em projectos
tecnológicos de Guangdong e a encorajar a inovação e o
empreendedorismo nas nove cidades do continente por
jovens das duas RAE.

UM PILAR MUITO FORTE
O Plano designa Macau, juntamente com Hong
Kong, Shenzhen e Cantão, como as quatro “cidades-nucleares” e “motores do desenvolvimento regional.”
O Plano promete “consolidar e fortalecer o estatuto de Hong Kong com um centro internacional financeiro, de transportes e comercial, bem como uma plataforma internacional de aviação.”
Cantão, por seu turno, assumirá o papel de liderança como capital provincial e cidade central nacional.
O papel a ser desempenhado por Shenzhen será o de
zona económica especial e sede das grandes empresas de
inovação e de tecnologia da China.
A característica que distingue Macau das outras
cidades da Área da Grande Baía é o seu relacionamento
com os Países de Língua Portuguesa.
O Plano reconhece plenamente as organizações
que promovem o relacionamento de Macau com os
Países de Língua Portuguesa e apela ao reforço do fundo
financeiro dedicado à cooperação e desenvolvimento entre a China e aqueles países.
Apoia ainda os esforços para capitalizar as actuais
plataformas de serviços, que prestam informação sobre
finanças, direito, comércio e investimento, indústria e
cooperação regional, contribuindo para a promoção do
intercâmbio entre os Países de Língua Portuguesa e a
Área da Grande Baía.
O Plano apoia Macau a desenvolver uma plataforma China – Países de Língua Portuguesa para a prestação
de serviços financeiros, um sistema de seguros de crédito
à exportação e um Centro de Liquidação em Renminbi
para os Países de Língua Portuguesa.
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粵港澳大灣區「二區九市」
各具特色 優勢盡現

ÁREA DA GRANDE BAÍA: UM DESAFIO PARA O
PROGRESSO ECONÓMICO DE 11 CIDADES
Louise do Rosário報導
Por Louise do Rosário

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》將香港、澳門、廣州和深圳四個城市定位為大灣區區域發展的核心引擎。珠海、
佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶七個城市也將充分發揮自身優勢。
《規劃綱要》將該等城市劃定為節點城市，每
個城市都具有鮮明的特色和強大的競爭力。以下是大灣區各個城市的簡介。

A Área da Grande Baía (GBA) define Hong Kong, Macau, Cantão e Shenzhen como as quatro cidades nucleares para o desenvolvimento
regional. As outras sete cidades - Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing – têm igualmente de aproveitar
ao máximo os seus pontos fortes.
O Plano (de desenvolvimento da GBA) designa-as como cidades-principais, cada uma com características distintas e forte
competitividade. Apresentamos de seguida um resumo de cada uma das cidades da GBA.

香港

HONG KONG

香港土地面積為1,107平方公里，總人口約748.3萬
人，2018年GDP達28.39億港元。香港位於中國南部，毗
鄰廣東省，是大灣區內國際化程度最高的城市。自1997
年英國將香港的主權交還給中國以來，香港一直保持著獨
立的法律和教育體系，並擁有自己的貨幣。香港由特別行
政區政府管轄，除國防和外交事務外，特區享有高度自治
權。香港是許多跨國公司和中國公司設立亞太總部或國際
總部的熱門地點之一。美國傳統基金會連續24年將香港評
為全球最自由經濟體。
由於香港的金融、零售、物流和其他專業服務業強
勁，2017年香港服務業佔本地生產總值的92.4%，而工業
和建築業則佔7.6%。最近﹐香港參與了三個大型基礎設施
項目，加快了香港與內地的融合。相關項目包括港珠澳大
橋、廣深港高鐵和位於深圳邊境的香園圍邊境管制站（蓮
塘口岸）。
根據《規劃綱要》，香港應鞏固其國際商業、運
輸、金融中心以及航空樞紐的地位。鑒於香港特區是全球
主要的金融中心，《規劃綱要》提出強化其作為人民幣離
岸業務樞紐和國際資產風險管理中心的地位。
香港證券交易所是全球最重要的交易所之一，預計
在今年首次公開募股中將籌集1,800億至2,300億港元。
《規劃綱要》提出，香港應推動金融、商貿、物流、專業
服務等產業向高端高附加值方向發展，同時建設亞太區國
際法律及解決爭議服務中心。

Hong Kong tem uma área de 1107 quilómetros
quadrados, uma população de 7,483 milhões de pessoas
e obteve um Produto Interno Bruto de 2839 milhões de
dólares de Hong Kong em 2018. A cidade fica localizada
no sul da China, adjacente à província de Guangdong,
sendo a mais internacional da GBA. Desde que a administração da cidade passou do Reino Unido para a China,
em 1997, Hong Kong manteve os sistemas legal e educativo separados, bem como uma moeda própria. O governo da Região Administrativa Especial (RAE) governa a
cidade e dispõe de autonomia em todas as áreas à excepção da Defesa e Negócios Estrangeiros. É uma das principais localizações para as sedes internacionais e para a
Ásia Pacífico de muitas transnacionais e empresas chinesas. A Fundação Heritage dos Estados Unidos qualifica
Hong Kong como a cidade com a economia mais livre do
mundo há 24 anos consecutivos.
Em 2017 o sector dos serviços representou 92,4%
da economia da cidade, devido aos fortes sectores financeiro, de retalho, de logística e de outros serviços profissionais. A indústria e a construção civil chamaram a si os
restantes 7,6%.
A cidade esteve envolvida no passado recente em
três grandes projectos de infra-estrutura que aceleraram
專題報導
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香港
Hong Kong

澳門
澳門土地面積為32.9平方公里，總人口為66.74萬
人，2018年GDP達4,403億澳門元。澳門地處珠江三角洲
西岸，毗鄰廣東省珠海市，與香港隔海相望，相距60公
里。港珠澳大橋於2018年10月竣工，這使三個城市的聯繫
更加緊密。澳門航空公司的數據指，2018年澳門機場旅客
吞吐量達到800萬人次。
澳門自1999年12月起成為中國的特別行政區，是一
個小型開放經濟體，也是全球低稅率地區之一。澳門是一
個自由港，有獨立的海關和資本管制制度。根據美國傳統
基金會，澳門在全球180個經濟體中排名第32位。澳門的
經濟主要以博彩業為主，約佔本地GDP的一半。
2018年澳門接待遊客3,518萬人次，同比增長9.8%，
其中2,526萬遊客來自中國內地。澳門五年發展規劃
（2026/2020）旨在實現本地經濟多樣化。該規劃提出，
爭取到2020年把澳門的非博彩元素收益，由2014年的6.6%
增至9%。然而，這一比例早已於2015年達到9.3%。澳門正
在發展會展、中醫藥和文創等新產業。此外，澳門還一直積
極推動中國與葡語國家的貿易合作。
根據《規劃綱要》，澳門將與珠海橫琴合作發展
成為「世界旅遊休閒中心」。兩地已共同參與數個合作項
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a sua integração no continente. Os projectos em questão são a ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau, o troço
em Hong Kong do caminho-de-ferro expresso Cantão –
Shenzhen – Hong Kong e o ponto de controlo fronteiriço
Liantang/Heung Yuen Wai, na fronteira com Shenzhen.
Hong Kong deve, ao abrigo do Plano da GBA,
consolidar o seu estatuto enquanto centro comercial,
de transportes e financeiro internacional, bem como de
aviação civil. Atendendo a que a RAE é um grande centro
financeiro global, o Plano defende o fortalecimento do
seu papel como centro de negócios “offshore” em CNY e
um centro internacional de gestão de activos e de risco.
A bolsa de valores de Hong Kong é uma das mais
importantes do mundo, estimando-se que venha a angariar este ano entre 180 mil milhões e 230 mil milhões de
dólares de Hong Kong em Ofertas Públicas Iniciais.
O Plano prevê que Hong Kong desenvolva serviços financeiros, comerciais e comerciais, logísticos e
profissionais mais sofisticados e de alto valor acrescentado. Prevê igualmente que a região se venha a estabelecer
como um centro de serviços jurídicos internacionais e de
resolução de disputas na região Ásia-Pacífico.
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澳門
Macau

MACAU
Macau ocupa uma área terrestre de 32,9 quilómetros quadrados, tem uma população de 670,9 mil pessoas
(1.º Trim. 2019) e em 2018 obteve um Produto Interno
Bruto de 440,3 mil milhões de patacas. O território fica
localizado na margem ocidental do Delta do Rio das
Pérolas, próximo da cidade de Zhuhai na província de
Guangdong e a cerca de 60 quilómetros de Hong Kong
por via marítima.
A conclusão da ponte Hong Kong – Zhuhai –
Macau, em Outubro de 2018, fez com que as três cidades
ficassem mais ligadas. Macau tem um aeroporto que recebeu mais de 8 milhões de passageiros em 2018 (números da Companhia do Aeroporto de Macau).
Macau é uma região administrativa especial da
China desde Dezembro de 1999.
Macau é uma pequena economia aberta com uma
carga fiscal classificada entre as mais baixas do mundo.
Tem um porto franco, o seu próprio sistema alfandegário
e um controlo de capitais limitado. A Fundação Heritage
dos Estados Unidos qualificou a economia de Macau

como a 32.ª mais livre do mundo entre 180 países e regiões analisados. A economia de Macau depende do jogo,
que representa cerca de metade do seu Produto Interno
Bruto.
Macau recebeu 35,18 milhões de visitantes em
2018, um acréscimo homólogo de 9,8%, dos quais 25,26
milhões eram originários da China Continental.
O Plano Quinquenal de Desenvolvimento de
Macau 2026/2020 visa diversificar a economia da Região.
O Plano pretende chegar a 2020 com um aumento de
6,6% em 2014 para mais de 9,0% da receita não directamente relacionada com o jogo. Esta percentagem foi, no
entanto, já ultrapassada em 2015 com aquele número a
atingir 9,3%. A Região está a desenvolver novos sectores,
tais como convenções e exposições, medicina tradicional
chinesa e as indústrias criativas e culturais. Macau tem
igualmente estado a promover activamente a cooperação
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
Ao abrigo do Plano da GBA, Macau deve desenvolver-se como “um centro mundial de turismo e lazer”, em
cooperação com Hengqin, em Zhuhai. Os dois territórios
estão já envolvidos em diversos projectos de cooperação,
專題報導
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目，如橫琴·澳門青年創業谷、粵澳合作產業園和粵澳合
作中醫藥科技產業園。與此同時，《規劃綱要》提出，珠
海和澳門在橫琴合作建設集養老、教育和醫療等功能於一
體的民生項目，並分析如何將澳門醫療以及社會保險體系
延伸覆蓋至該項目。

廣州
廣州土地面積為7434平方公里，總人口為1449.8
萬人，2018年本地GDP為22.86億人民幣。廣州是廣東
省省會，同時也是該省的經濟、教育和文化中心。廣州是
集航空、河運、陸運和鐵路運輸於一體的大型交通運輸系
統樞紐，擁有連接香港、澳門和內地主要城市的高速鐵路
網和中國第三大機機場--廣州白雲國際機場，2017年該
機場旅客吞吐量達到6584萬人次。廣州的集裝箱港口是
2017年中國的第四大港口，貨物吞吐量為5.90億噸，集
裝箱吞吐量為2040萬集裝箱。
廣州有九個國家級開發區，其中包括廣州經濟技
術開發區和南沙經濟技術開發區。廣州擁有雄厚的工業基
礎，涵蓋石化、電子、汽車、電氣、機械、製藥和運輸設
備等行業。廣州是中國最重要的汽車生產基地之一。日本
的本田、豐田、三菱、五十鈴汽車公司以及美國的菲亞特
克萊斯勒汽車公司紛紛落戶廣州。2017年，工業約佔本地
GDP的28%，服務業所佔份額最大，為70.9%。廣州的
跨境電子商務規模位居全國第一，2017年的營業收入達
227.7億人民幣。
「十三五」規劃提出將廣州打造成為全國主要
城市之 一 ， 並 成 為 國 際 貿 易 、 航 運 、 金 融 和 物 流 服務中
心。2016年至2020年，廣州本地GDP預計將以年均7%
的速度增長。根據《規劃綱要》，廣州將「充分發揮國家
中心城市和綜合性門戶城市引領作用」。南沙新區將成為
促進粵港澳合作的重要平台。這個佔地面積803平方公里
的自貿區於2015年4月正式落成，並將成為國際航運、金
融和科技創新的「高水平門戶」。南沙新區為香港投資者
和企業提供稅收優惠、跨境人民幣貸款和其他優惠政策。
此外，南沙新區擬打造葡語國家產業園區。

深圳
深圳土地面積為1997平方公里，總人口為1252.8
萬人，2018年本地GDP為24.22億人民幣。深圳位於珠江
口東岸，毗鄰香港。自1980年被中央政府指定為經濟特區
以來，深圳迅速發展成為中國最重要的高新技術產品研發
製造基地。
深圳擁有全球第三大集裝箱港口，2018年港口貨物
吞吐量為2.4億噸。寶安國際機場是中國第四大機場。深
圳與鄰近的香港之間擁有便利且先進的客運和貨運運輸系
統，並與廣東省其他城市通過多條鐵路連接。深圳有數個
國家級開發區，如前海深港現代服務業合作區、深圳高新
技術產業開發區、鹽田港保稅物流園區和深圳前海灣保稅
港區。
深圳是中國出口量最大的城市，約佔全國總出口
量的10%。深圳的四大支柱產業分別是物流業、金融服務
業、文化產業和高新技術產業。多家電信和互聯網企業將
其總部設於深圳，其中包括中興通訊、華為和騰訊公司，
該等企業擁有大型研發中心和數千員工。2016年深圳的研
發支出占GDP的4.1%，幾乎是全國平均水平的兩倍。
深圳是多個尖端技術領域的領頭羊，如4G、DNA
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como sejam o Vale do Empreendedorismo de Jovens
Macau – Hengqin e o Parque Industrial de Cooperação
Guangdong – Macau. Existe ainda o Parque Industrial de
Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre
Guangdong-Macau.
O Plano da GBA propõe igualmente que Zhuhai
e Macau cooperem em projectos em Hengqin a fim de
melhorar as condições de vida, em áreas como cuidados
a idosos, educação e saúde. O Plano propõe ainda que se
analise em que medida se pode alargar àquele território
os sistemas de cuidados de saúde e de segurança social
de Macau.

CANTÃO
Cantão tem uma área de 7434 quilómetros quadrados, uma população de 14,498 milhões de pessoas e
registou em 2018 um Produto Interno Bruto de 2286 milhões de CNY.
Cantão é a cidade capital da província de
Guangdong e o seu centro económico, educativo e cultural. É o núcleo de um extenso sistema de transportes,
que inclui ligações aéreas, fluviais, rodoviárias e ferroviárias. Dispõe de uma rede de comboios de alta velocidade
ligando-a a Hong Kong, Macau e às principais cidades
do continente. A cidade alberga o terceiro aeroporto da
China mais movimentado, Bau Yun (Nuvem Branca),
que registou 65,84 milhões de passageiros em 2017. O
porto de contentores da cidade foi o quarto mais movimentado da China nesse mesmo ano, com 590 milhões
de toneladas e 20,4 milhões de contentores.
Cantão dispõe de nove áreas de desenvolvimento
de nível nacional, incluindo a Zona de Desenvolvimento
Económico e Tecnológico de Cantão e a Zona de
Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Nansha.
A cidade tem uma base industrial alargada, que
abarca os sectores petroquímico, electrónico, automóvel,
de electrodomésticos e maquinaria, farmacêutico e de
equipamento de transportes. É um dos mais importantes
produtores de veículos motorizados da China. As empresas Honda Motor, Toyota Motor, Mitsubishi Motors
e Isuzu Motors do Japão e Fiat Chrysler Automobiles
dos Estados Unidos fabricam automóveis em Cantão. O
sector industrial representou em 2017 cerca de 28% do
Produto Interno Bruto, com os serviços a terem a maior
fatia, com 70,9%. Cantão regista o maior movimento de
comércio electrónico trans-fronteiriço de todas as cidades da China, com 22,77 mil milhões de CNY em 2017.
O 13.º Plano Quinquenal propõe que Cantão passe a ser uma das principais cidades do país, um centro de
comércio internacional, navegação, serviços financeiros
e logísticos. O seu Produto Interno Bruto deverá crescer
a uma média anual de 7% entre 2016 e 2020.
Ao abrigo do Plano da GBA, Cantão deverá “alavancar o seu papel como uma cidade-núcleo nacional
e uma cidade de entrada integrada.” A zona de Nansha
deve ser uma plataforma importante para promover a
cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Esta

13

廣州
Cantão

zona de comércio livre com 803 quilómetros quadrados,
formalmente inaugurada em Abril de 2015, deverá ser
um “portal de qualidade elevada” centrado na navegação
internacional, finanças, inovação e tecnologia. Nansha
concede benefícios fiscais, empréstimos transfronteiriços em CNY e outras políticas preferenciais para pessoas
e empresas de Hong Kong. Está também a considerar a
criação de um parque industrial para os Países de Língua
Portuguesa.

SHENZHEN
Shenzhen tem uma área terrestre de 1997 quilómetros quadradoss, uma população de 12,528 milhões
de pessoas e registou um Produto Interno Bruto de 2422
milhões de CNY em 2018.
Fica localizado na margem oriental do rio das
Pérolas, adjacente a Hong Kong. A partir do momento
em que foi designada Zona Económica Especial pelo governo central, em 1980, desenvolveu-se rapidamente e
transformou-se na mais importante base da China para
pesquisa, desenvolvimento e fabrico de produtos de alta
tecnologia. Tem o terceiro mais movimentado porto de
contentores do mundo, com 240 milhões de toneladas em
2018. O aeroporto internacional Bao An é o quarto maior
da China. A região tem um sistema rápido e sofisticado
de transportes para pessoas e carga com a sua vizinha
Hong Kong e ligaçoes ferroviárias com outras cidades
na província de Guangdong. Tem várias zonas de desenvolvimento de nível nacional, como sejam a Zona de
Cooperação Industrial e de Serviços Qianhai Shenzhen
– Hong Kong, a Zona de Desenvolvimento Industrial de

Alta Tecnologia de Shenzhen, o Parque de Logística do
porto de Yantian e a Área Portuária de Comércio Livre
Shenzhen Qianhaiwan.
De todas as cidades da China é a que mais exporta,
chamando a si cerca de 10% do total nacional.
A cidade tem quatro grandes indústrias – logística,
serviços financeiros, cultura e alta tecnologia. Shenzhen
é sede de diversos grandes grupos de telecomunicações e
de Internet, incluindo ZTE, Huawei e Tencent; estes grupos têm grandes centros de pesquisa e desenvolvimento
que empregam milhares de pessoas. Em 2016 a despesa
da cidade em pesquisa e desenvolvimento representou
4,1% do PIB, praticamente o dobro da média nacional.
A cidade é líder em diversas tecnologias de ponta, como
sejam 4G, sequenciação de ADN, metamateriais e écrãs
em 3D. É igualmente muito forte em biotecnoologia, novas energias, novos produtos farmacêuticos e novos materiais. Shenzhen é a cidade da China com maior número
de registo de patentes.
O sector dos serviços é igualmente muito forte,
representando 58,6% do PIB da cidade em 2017. Os serviços englobam imobiliário, comércio por grosso e a retalho e a actividade financeira.
A Zona de Cooperação Industrial e de Serviços
Qianhai Shenzhen – Hong Kong, com 15 quilómetros
quadrados, foi oficialmente inaugurada em Abril de
2015. Trata-se de uma área onde as empresas de serviços de Guangdong e de Hong Kong podem trabalhar em
conjunto e inovar, através do desenvolvimento de serviços profissionais financeiros, logísticos, de informação e
tecnológicos. A zona é uma das principais plataformas
para o desenvolvimento da GBA.
專題報導
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深圳
Shenzhen

測序、超材料和3D顯示等。同時，深圳在生物技術、新能
源、新醫藥和新材料領域也表現出色。深圳的專利註冊量
位居全國第一。深圳的服務業也非常強勁，佔2017年全市
GDP的58.6%。服務範圍包括房地產業、批發和零售業以
及金融業。
前海深港現代服務業合作區佔地面積15平方公里，
於2015年4月正式投入使用。這是一個廣東與香港的服務
企業在 金 融 、 物 流 、信 息 技 術 服 務 領 域 上 合 作 創 新的平
台。該合作區是大灣區發展的主要平台之一。

珠海
珠海土地面積為1736平方公里，總人口為176.6萬
人，2018年本地GDP為2915億人民幣。珠海位於珠江三
角洲西岸，毗鄰澳門，並通過於2018年10月投入使用的港
珠澳大橋與香港相連。珠海機場主要服務於國內市場。珠
海擁有直達廣州的高速客運和貨運列車和一個深水港。
珠海有四個國家級開發區，分別為珠海經濟技術開
發區、珠海高新技術產業開發區、珠海保稅區和珠澳跨境
工業區。珠海的主要產業是精密機械、石油化工、電子、
生物技術和電子信息。珠海格力電器股份有限公司是全球
最大的空調生產商，其總部設於珠海。

專題報導
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ZHUHAI
Zhuhai tem uma área de 1736 quilómetros quadrados, uma população de 1,766 milhões de pessoas e
um PIB de 291,5 mil milhões de CNY em 2018. Fica na
margem ocidental do Delta do Rio das Pérolas, adjacente a Macau, estando ligado a Hong Kong por uma
ponte que foi inugurada em Outubro de 2018. Tem o
seu próprio aeroporto, que serve destinos domésticos,
um serviço de comboios de alta velocidade de passageiros e carga para Cantão e um porto de águas profundas.
Zhuhai tem quatro área de desenvolvimento de nível nacional – a Zona de Desenvolvimento
Económico e Tecnológico de Zhuhai, a Zona de
Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de
Zhuhai, a alfândega de Zhuhai e a Zona Industrial
Transfronteiriça Zhuhai – Macau.
As suas principais indústrias são maquinaria de
precisão, petroquímica, electrodmésticos, biotecnologia e electrónica de informação. A Gree Electrical
Appliances, o maior produtor mundial de aparelhos
de ar condicionado, tem a sua sede na cidade.
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Tendo uma população diminuta e uma grande
área arborizada, Zhuhai foi seleccionada durante dois
anos consecutivos como a cidade chinesa mais agradável
para viver.
Zhuhai inclui a Nova Área de Hengqin, a curta distância de Macau; esta área está a ser desenvolvida
para ser um centro nacional de turismo e lazer, em complemento à indústria do jogo na Região Administrativa
Especial vizinha.
Ao abrigo do plano para a GBA, Hengqin será um
ponto focal para a cooperação entre Guangdong, Hong
Kong e Macau, muito particularmente na áreas de turismo internacional e medicina tradicional chinesa.

深圳在生物技術、新能源、新醫藥和新
材料領域表現出色，其專利註冊量位居
全國第一。
É IGUALMENTE MUITO FORTE EM BIOTECNOOLOGIA, NOVAS
ENERGIAS, NOVOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E NOVOS
MATERIAIS. SHENZHEN É A CIDADE DA CHINA COM MAIOR
NÚMERO DE REGISTO DE PATENTES.

FOSHAN
Foshan tem uma área de 3798 quilómetros quadrados, uma população de 7,657 milhões e em 2018 registou um Produto Interno Bruto de 993,6 mil milhões
de CNY. A cidade fica localizada no sul da província
de Guangdong e próximo de Cantão, a capital provincial, dispondo de um comboio inter-cidades ligando-a a
Cantão, Hong Kong e Zhuhai. O governo da cidade pretende iniciar este ano a construção de um aeroporto na
freguesia de Gaoming, para complementar o aeroporto
internacional Nuvem Branca em Cantão.
A cidade alberga a Zona Industrial de Alta
Tecnologia de Foshan, de nível nacional, bem como diversas outras zonas de nível regional, como sejam a Zona
Industrial Foshan Nanhai, a Zona Industrial Foshan
Gaoming Cangjiang e a Zona Industrial Foshan Shunde.
A cidade é um dos mais importantes centros de
produção industrial de Guangdong, fabricando electrodomésticos, produtos em cerâmica, mobiliário, têxteis
e produtos em alumínio. A cidade está actualmente envolvida na modernização da seu sector primário, com o
desenvolvimento da horticultura, aquicultura e criação
de gado.
As empresas privadas são responsáveis por dois
terços da produção industrial da cidade. Foshan montou
a Zona de Serviços Industriais Sino-Alemã para nela instalar empresas de alta tecnologia da Alemanha e de outros países. A cidade tem planos para atrair 300 empresas
internacionais por ano até 2020.
A cidade tem uma passado cultural muito rico,
tanto na cerâmica como nas artes marciais, dança folclórica e música, além da ópera cantonense.

HUIZHOU
Huizhou tem uma área de 11 347 quilómetros
quadrados, em 2017 tinha uma população de 4,777 milhões de pessoas e em 2018 alcançou um Produto Interno
Bruto de 410,3 mil milhões de CNY. A cidade fica localizada na região sudeste da província de Guangdong e
está ligada à rede nacional de comboios de alta velocidade entre Shenzhen e Xiamen. As suas duas maiores
áreas de desenvolvimento económico são a Zona de

Desenvolvimento Económico e Tecnológico da Baía de
Daya e a Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta
Tecnologia Huizhou Zhongkai.
As suas principais indústrias são a electrónica de
informação, petroquímica, automóvel e fabrico de equipamentos bem como energias renováveis.
A cidade é uma das maiores produtoras de petroquímicos da China, com uma capacidade de refinação de
petróleo de 22 milhões de toneladas por ano.
Ao abrigo do 13.º Plano Quinquenal, pretende reforçar os seus pontos fortes, tendo escolhido três sectores
prioritários – petroquímica, electrónica de informação e
díodos emissores de luz (LED). Pretende igualmente assumir-se como um centro de pesquisa e desenvolvimento
para produtos centrados na Internet, computação em nuvem, robótica e impressão em 3D. A cidade dispõe já de
agrupamentos industriais para a computação em nuvem
e terminais “inteligentes” na Zona de Alta Tecnologia
Zhongkai.

DONGGUAN
Dongguan cobre uma área de 2460 quilómetros
quadrados, tem uma população de 8,343 milhões de pessoas e o seu Produto Interno Bruto situou-se em 827,9
mil milhões de CNY em 2018. Situado na margem oriental do Delta do Rio das Pérolas, está bem servido de ligações rodoviárias e ferroviárias com todas as principais
cidades da província. O porto de Humen movimentou
160 milhões de toneladas de carga em 2017. A sua área
industrial mais importante é a Zona de Desenvolvimento
Industrial de Alta Tecnologia do Lago Songshan.
Dongguan é um dos principais centros exportadores da China, tendo recebido investimento directo de
mais de 9000 empresas estrangeiras. Os seus principais
produtos são têxteis e vestuário, alimentos e bebidas, maquinaria eléctrica, papel e electrónica de informação.
專題報導
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珠海人口稀少，樹木茂盛，連續兩年入選中國最宜
居城市。珠海的橫琴新區距離澳門只有一步之遙。為配合毗
鄰特別行政區澳門博彩業的發展，該區正在發展成為國家旅
遊休閒中心。根據《規劃綱要》，橫琴新區將成為粵港澳合
作的焦點，尤其是在國際旅遊和中醫藥領域。

佛山
佛山土地面積為3798平方公里，總人口為765.7萬
人，2018年本地GDP為9936億人民幣。佛山位於廣東省南
部，與省會廣州相連，有一條連接廣州、香港和珠海的城際
列車線路。佛山政府計劃於今年開始在高明區建設機場，以
配合廣州白雲國際機場的發展需要。
佛山設有佛山國家高新技術產業園區以及佛山南海
工業區、佛山高明滄江工業區和佛山順德工業區等多個地市
級工業區。佛山是廣東省最重要的工業生產中心之一，主要
生產家用電器、陶瓷製品、家具、紡織品和鋁製品。隨著園
藝、水產養殖和畜牧業的發展，佛山目前正在對其第一產業
進行現代化升級改造。
私營企業佔佛山工業生產總值的三分之二。佛山將
中德工業服務區打造成為德國和其他國家的高科技公司的聚
集地。截至2020年，佛山計劃每年吸引300家國際公司在
此落戶。佛山擁有豐富的歷史文化底蘊，主要體現在武術、
民間舞蹈、音樂和粵劇等方面。

惠州
惠州土地面積為11347平方公里，2017年總人口為
477.7萬人，2018年本地GDP為4103億人民幣。惠州位於廣
東省東南部，是廈深高鐵線路的途徑站。惠州的兩大開發區
分別是大亞灣經濟技術開發區和仲愷高新技術產業開發區。
惠州的主要產業是電子信息、石油化工、汽車、設
備製造和可再生能源。惠州是中國最大的石化產品生產基地
之一，年煉油能力達到2200萬噸。根據「十三五」規劃，
惠州將加強其優勢，優先發展石化、電子信息和發光二極管
（LED）產業。此外，惠州計劃成為互聯網產品、雲計算、
機器人和3D打印技術的研發中心。目前惠州已在仲愷高新
技術產業開發區擁有雲計算智能終端創新性產業集群。

東莞
東莞土地面積為2460平方公里，總人口為834.3萬
人，2018年本地GDP為8279億人民幣。東莞位於珠江三
角洲東岸，通過公路與鐵路與本省的主要城市相連。2017
年，虎門港貨物吞吐量為1.6億噸。東莞最重要的工業區是
松山湖高新技術產業開發區。
東莞是中國主要的出口中心之一，已獲得9000多家
外企的直接投資。其主要產品是紡織品、服裝、食品和飲
料、電機、紙張和電子信息產品。「十三五」規劃提出，東
莞將其傳統工業進行現代化升級改造，尤其需通過利用互
聯網技術。此外，該計劃還提出了數個可發展的產業，如電
商、物流、金融、文化旅遊、設備製造和電子信息等產業。
東莞一直是台灣的投資中心。台灣商會的數據顯
示，截至2016年底，已有3447家台灣企業在東莞投資。由
於生產成本增加和勞動力短缺，這些企業家面臨壓力，其中
部分企業家已將工廠遷至勞動力成本較低的東南亞國家。

專題報導
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中山
中山土地面積為1784平方公里，總人口為326萬
人，2018年本地GDP為3633億人民幣。中山地處珠江三
角洲西岸，位於珠海和廣州之間。中山的GDP是珠三角西
岸城市中僅次於佛山的第二大城市。2017年，其港口貨物
吞吐量為8044萬噸。中山有中山火炬高科技產業開發區
和中山工業園兩大開發區。
中山的主要產業是家用電器業，TCL和美的等國內
家用電器企業領頭羊紛紛將總部設於此。此外，中山是牛
仔褲的主要生產地和中國最大的紅木家具生產地。「十三
五」規劃提出，中山應發展生物醫學、半導體照明和高端
電子設備等新產業。中山是遊艇生產中心。旅遊業是另一
個具有巨大潛力的行業，中山計劃發展溫泉度假村以及娛
樂和醫療旅遊。由於臨近香港和澳門，中山吸引了不少人
前往度假或購買第二套住宅。

江門
江門土地面積為9507平方公里，2017年總人口為
456.2萬人，2018年本地GDP為2900億人民幣。江門位
於中山和珠海以西以及珠江三角洲西岸。江門通過快速幹
線與8個城市相連，其發達的公路與鐵路網可使得市民在1
個小時內到達珠三角的其他城市。
江門有兩個港口，可靠泊總噸位超過10000噸的船
舶。江門有三個主要開發區，分別為江門國家高新技術產
業開發區、新會經濟開發區和台山廣海灣工業園區。江門
的主要產業之一是摩托車製造業，佔廣東省摩托車總產量
的三分之一。其他產業包括建築材料、紡織品、服裝、食
品和飲料、家具、紙張和家用電器製造業等。
「十三五」規劃（2016-2020）提出，江門應發
展鐵路設備、電動摩托車、重型卡車、商用車、新能源和
新材料等領域。此外，該規劃提出將江門打造成為廣東省
沿海物流中心。江門的優勢之一是作為中國僑都，僑民前
往遊玩，並在此投資和購置房產。

肇慶
肇慶土地面積為14891平方公里，2017年總人口為
411.5萬人，2018年本地GDP為2202億人民幣。肇慶位於
廣東省中西部，毗鄰佛山和江門。肇慶是大灣區規劃城市
中面積最大的城市，河運、陸運和鐵路運輸便利，並與通
往廣州、南寧和貴州的高鐵線路相連。除了面積最大的肇
慶高新技術產業開發區外，肇慶還有肇慶工業園區。
肇慶的主要產業是紡織品、服裝、家用電器、家
具、金屬製品、建築材料以及食品和飲料業。肇慶是廣東
省最重要的穀物生產地之一，負責制定計劃以改善農業生
產並通過互聯網直接向消費者銷售產品。
根據「十三五」規劃，肇慶將重點發展新能源汽
車、先進設備、節能電子技術和生物醫學等產業。此外，
肇慶計劃發展雲計算、大數據和工業機器人領域。肇慶是
著名的旅遊勝地，擁有星湖和鼎湖山等名勝。鼎湖山是中
國第一個自然保護區，同時也是聯合國教科文組織的生物
圈保護區。
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O 13.º Plano Quinquenal defende para Dongguan
a modernização das suas indústrias tradicionais, muito
particularmente com a utilização de tecnologias baseadas na Internet. O plano propõe igualmente diversos
sectores para desenvolvimento – comércio electrónico,
logística, finanças, turismo cultural, fabrico de equipamento e electrónica de informação.
Dongguan tem sido um centro para o investimento de Taiwan. Dados da Associação de Empresários de
Taiwan indicam que 3447 empresas taiwanesas haviam
investido na cidade até ao final de 2016. Estes empresários estão sob pressão devido ao aumento dos custos de
produção e à falta de mão-de-obra; alguns deles já deslocaram a produção para outros países do Sudeste Asiático
com custos laborais inferiores.

ZHONGSHAN
Zhongshan tem uma área de 1784 quilómetros
quadrados, uma população de 3,26 milhões de pessoas e
em 2018 obteve um Produto Interno Bruto de 363,3 mil
milhões de CNY. A cidade localiza-se na margem ocidental do Delta do Rio das Pérolas, entre Zhuhai e Cantão. O
seu PIB é o segundo maior entre as cidades da margem
ocidental do Delta do Rio das Pérolas, depois de Foshan.
O seu porto movimentou 80,44 milhões de toneladas de
carga em 2017 e dispõe de duas grandes zonas de desenvolvimento – a Zona de Desenvolvimento Industrial de
Alta Tecnologia Zhongshan Torch e o Parque Industrial
Zhongshan.
A sua principal indústria é a produção de electrodomésticos, sendo a sede dos principais líderes nacionais
do sector, incluindo a TCL e a Midea. A cidade é igualmente um grande produtor de calças de ganga e o maior
fabricante da China de mobiliário em pau-rosa.
O 13.º Plano Quinquenal propõe para a cidade o
desenvolvimento de novos sectores – biomedicina, iluminação de semicondutores e equipamento electrónico
de informação topo de gama. A cidade é igualmente um
centro para a produção de iates. O turismo é outro sector
com potencial elevado, pretendendo a cidade desenvolver
as suas estâncias termais e turismo de recreio e médico.
Situa-se próximo de Hong Kong e de Macau, o que
a torna atractiva para férias e para a compra de uma segunda habitação.

JIANGMEN
Jiangmen tem uma área de 9507 quilómetros quadrados, a sua população era de 4,562 milhões de pessoas
em 2017 e no ano seguinte registou um Produto Interno
Bruto de 290 mil milhões de CNY.
A cidade fica localizada a ocidente de Zhongshan
e de Zhuhai, na margem ocidental do Delta do Rio das
Pérolas. Jiangmen está ligada a oito cidades por vias rápidas e a sua rede rodoviária e ferroviária faz com que diste
menos de uma hora das restantes cidades do Delta do Rio
das Pérolas.

A cidade tem dois portos que podem receber
navios com uma arqueação bruta superior a 10 mil toneladas e dispõe de três grandes zonas de desenvolvimento – a Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta
Tecnologia de Jiangmen, a Zona de Desenvolvimento
Económico Xinhui e o Parque Industrial da Baia
Taishan Guanghai.
Uma das principais actividades industriais da cidade é a produção de motociclos, com um terço de todos que são produzidos na província de Guangdong. As
suas outras indústrias são materiais de construção, têxteis e vestuário, alimentos e bebidas, mobiliário, papel e
electrodomésticos.
O 13.º Plano Quinquenal (2016-2020) defende
para a cidade o desenvolvimento de equipamento ferroviário, motociclos eléctricos, camiões pesados e veículos
comerciais, novas energias e novos materiais. O Plano
propõe igualmente que Jiangmen venha a ser um centro
logístico costeiro para a província de Guangdong. Um
dos pontos fortes de Jiangmen é o facto de ser a terra
natal de milhões de chineses que vivem no estrangeiro,
pessoas que visitam, investem e compram propriedades
na cidade.

ZHAOQING
Zhaoqing tem uma área de 14 891 quilómetros
quadrados, em 2017 tinha uma população de 4,115 milhões de pessoas e em 2018 obteve um Produto Interno
Bruto de 220,2 mil milhões de CNY.
A cidade fica localizada na região central ocidental da província de Guangdong, próximo de Foshan e
Jiangmen. Zhaoqing tem a maior área de todas as cidades da GBA, sendo bem servida por transportes fluviais,
rodoviários e ferroviários, estando ligada ao comboio
de alta velocidade para Cantão, Nanning e Guizhou.
Além da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta
Tecnologia Zhaoqing, o de maior área, dispõe igualmente do Parque Industrial Zhaojing.
As suas principais indústrias são têxteis e vestuário, electrodomésticos, mobiliários, artigos em metal,
materiais de construção e alimentos e bebidas. É igualmente um dos mais importantes produtores de cereais da
província de Guangdong, estando os seus responsáveis a
elaborar projectos no sentido de melhorar a sua produção agrícola e vendê-la directamente aos consumidores
através da Internet.
Ao abrigo do 13.º Plano Quinquenal, a cidade irá
concentrar-se no desenvolvimento de veículos movidos
a novas energias, em equipamento avançado, conservação de energia e tecnologia electrónica e biomedicina.
Existem igualmente planos para desenvolver a computação em nuvem, grandes quantidades de dados e robótica
industrial.
Zhaoqing é um destino turístico popular, com locais de interesse famosos, como sejam o lago Xinghu e a
montanha Dinghu. A sua reserva natural é a primeira da
China e é uma reserva da bioesfera da UNESCO.
專題報導
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澳門未來發展的巨大機遇

GRANDES OPORTUNIDADES PARA O FUTURO DE MACAU
Louise do Rosário報導
Por Louise do Rosário
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017年7月1日，國家發展和改革委員會與粵港澳
三地政府共同簽訂了《深化粵港澳合作推進大
灣區建設框架協議》。2019年2月18日，《粵
港澳大灣區發展規劃綱要》正式實施，此規劃
明確了大灣區戰略發展定位，並制定了區域發
展目標。
《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱「規劃
綱要」）共有11章，內容涵蓋規劃背景、基本原則、空間
佈局、建設科技創新中心、加快基礎設施互聯互通、構建
現代產業體系、環境保護、建設優質生活圈、三地共同參
與“一帶一路”建設，以及共建經濟合作發展平台。近期規
劃由當前實施至2022年，遠期展望到2035年。

深厚的經濟基礎
大灣區在國家經濟發展中居領先地位。大灣區擁有完
備的產業體系，集群優勢明顯，經濟互補性強。2017年，大
灣區GDP總值突破10萬億人民幣（1.488萬億美元）。
大灣區積極實踐以創新為主的發展模式。廣東、香
港、澳門科技研發及科研產品的商業應用能力突出。粵港
澳三地擁有一批在全國乃至全球具有重要影響力的高校、
科研中心、高新技術企業和國家級科研項目。領先的國際
化水平使得大灣區實現持續增長，大灣區十一城合作的日
益加深亦確保了地區生產協作能力的提高。

A

Comissão
para
a
Reforma
e
Desenvolvimento Nacional e os governos de Guangdong, Hong Kong e Macau
assinaram a 1 de Julho de 2017, em Hong
Kong, as “Linhas gerais do planeamento para o fortalecimento da cooperação
no desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau.”
O plano de desenvolvimento para a Área da
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau entrou em
vigor a 18 de Fevereiro de 2019, delineando de uma forma clara o posicionamento estratégico e os objectivos de
desenvolvimento da região.
Conhecido simplesmente por Plano, os seus 11
capítulos abrangem uma base de dados, princípios básicos, esboço espacial, um centro de inovação e tecnologia,
infra-estruturas de inter-ligação, um sistema industrial
moderno, conservação ambiental, área residencial de
qualidade, participação na iniciativa Uma Faixa e Uma
Rota, plataformas de cooperação económica bem como
um capítulo dedicado à sua aplicação.
A curto prazo o plano abrange o período de tempo
que vai até 2022 e a longo prazo até 2035.
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儘管如此，大灣區發展仍然面臨諸多挑戰，例如世
界經濟不穩定因素增多；保護主義傾向抬頭；以至產能過
剩、供需結構不平衡、不匹配等問題。此外，粵港澳三地
社會制度與法律制度的不同以及關稅系統的差異也為大灣
區建設構成障礙。三地市場互聯互通水平有待提升，生產
要素高效便捷流動的良好局面尚未形成。
大灣區內部發展差距依然較大，協同性、包容性有
待加強，部分地區和產業還存在同質化競爭和資源不匹配
現象。香港經濟增長缺乏持續而穩固的支撐；澳門經濟結
構相對單一、發展資源有限；珠三角九市市場經濟體制則
有待完善。此外，區域發展空間面臨瓶頸制約，資源能源
約束趨緊，生態環境壓力日益增大，而人口紅利亦逐步減
退。
不過，到了2022年，粵港澳大灣區綜合實力將顯著
增強，粵港澳合作亦會變得更加深入廣泛。大灣區將會建
設成為一個發展活力充沛、創新能力突出、生態環境優美
的國際一流灣區和世界級城市群。
到了2035年，大灣區形成以創新為主要支撐的經濟
體系，國際競爭力明顯增強。大灣區內市場高水平互聯互
通基本實現，各類資源要素高效便捷流動。建設宜居宜業
宜遊的國際一流灣區的宏偉目標將於此時實現。
大灣區建設將以香港、廣州、深圳為區域發展核心
引擎。《規劃綱要》要求發揮香港—深圳、廣州—佛山、澳
門—珠海強強聯合的引領帶動作用。深化港深、澳珠合作，
加快廣佛同城化建設。大灣區將構築快速交通網絡，通過城
際高鐵、高速公路、港口、機場，形成連接地區主要城市的
特殊交通網絡。《規劃綱要》要求更好地發揮港珠澳大橋作
用，加速深中通道、深茂鐵路等重要交通基礎設施建設。優
化珠江口西岸發展，推進東西兩岸協同建設。
大灣區建設以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市
作為區域發展的核心引擎。中心四城需實現以下重要目標：
•澳
 門：建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家
商貿合作服務平台，促進經濟適度多元發展，打
造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作
基地。
•香
 港：鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心地
位。強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、技術創
新走廊與國際資產管理中心功能。大力發展創新
及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法
律及爭議解決服務中心。
•廣
 州：充分發揮國家中心城市和綜合性門戶城市
引領作用，全面增強國際商貿服務中心、綜合交
通樞紐功能、培育提升科技教育文化中心功能。
•深
 圳：發揮作為經濟特區、全國性經濟中心城市
和國家創新型城市的引領作用，加快建成現代化
國際化城市，努力成為具有世界影響力的創新創
意之都。

科技創新平台
《規劃綱要》要求更好發揮內地與香港、澳門科技
合作委員會的作用，推動香港、澳門融入國家創新體系、
發揮特 別 行 政 區 更 積 極 的 作 用 。 同 時 ， 推 進 「 廣 州—深
圳—香港—澳門」科技創新走廊建設。
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FUNDAÇÃO ECONÓMICA ROBUSTA
A Área da Grande Baía (GBA) encontra-se na liderança do desenvolvimento económico do país. Dispõe
de um sistema industrial abrangente, com uma vantagem
clara de agrupamentos e uma forte complementaridade
económica. O Produto Interno Bruto da GBA atingiu 10
biliões de CNY (1,488 biliões de dólares) em 2017.
A GBA aplicou de uma forma intensa uma estratégia de desenvolvimento centrada na inovação.
Guangdong, Hong Kong e Macau dispõem de capacidades excepcionais na pesquisa científica e nas respectivas
aplicações comerciais. As três regiões dispõem de muitas
universidades, centros de pesquisa científica, empresas
de alta tecnologia e projectos científicos de nível nacional, com importância nacional e mesmo global.
Um nível elevado de internacionalização posiciona a GBA para um crescimento continuado, ao passo que
a base de forte cooperação entre os seus 11 membros assegura a evolução da parceria produtiva.
Contudo, a GBA enfrenta muitos desafios, desde a
instabilidade externa ao crescente proteccionismo até ao
excesso de capacidade e ao desequilíbrio e incompatibilidade entre a oferta e a procura. Os diferentes sistemas sociais e legais de Guangdong, Hong Kong e Macau, territórios com sistemas alfandegários distintos, também criam
obstáculos. O relacionamento dos mercados necessita de
ser melhorado para que se alcance um fluxo eficiente dos
factores de produção.
Continua a existir uma lacuna de desenvolvimento relativamente ampla no âmbito da GBA, pelo que a
coordenação e a compatibilidade terão de ser reforçadas.
Competição homogénea e incompatibilidade de
recursos existem em certas regiões e sectores. O crescimento económico contínuo em Hong Kong carece de
apoio sustentável e estável, enquanto a estrutura económica de Macau é relativamente homogénea, com recursos limitados para o desenvolvimento. A estrutura da
economia de mercado nos nove municípios do Delta do
Rio das Pérolas requer melhorias.
O desenvolvimento regional enfrenta várias limitações, incluindo restrições crescentes de recursos e fontes de energia, aumento da pressão sobre o ambiente e
uma redução gradual do dividendo demográfico.
Em 2022, a força combinada da GBA deve aumentar
substancialmente, com uma cooperação mais profunda entre Guangdong, Hong Kong e Macau. O resultado será uma
estrutura para uma área de baía internacional de primeira
classe e um aglomerado urbano de classe mundial que é
vibrante e altamente inovador num ambiente agradável.
Em 2035, a GBA será um sistema económico
apoiado pela inovacão com maior competitividade internacional. A promessa anunciada de uma região internacional de primeira classe para viver, trabalhar e viajar
deve estar plenamente realizada nessa altura.
A construção da GBA terá como motores para o
desenvolvimento regional das cidades de Hong Kong,
Cantão e Shenzhen.
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O Plano apela ao fortalecimento dos papéis de
liderança de Hong Kong-Shenzhen, Cantão-Foshan e
Macau-Zhuhai, aprofundando a cooperação entre Hong
Kong e Shenzhen, e entre Macau e Zhuhai, e acelerando o
desenvolvimento integrado de Cantão e Foshan.
A GBA contará com uma rede de transporte rápida envolvendo comboios interurbanos de alta velocidade, auto-estradas, portos e aeroportos para formar uma
rede bem interligada das principais cidades. O Plano afirma a necessidade de melhor utilizar a ponte Hong KongZhuhai-Macau, acelerar a construção de infra-estruturas
de transporte importantes (como a ponte ShenzhenZhongshan e a a linha de caminho-de-ferro ShenzhenMaoming), melhorar o desenvolvimento na margem ocidental do rio das Pérolas e promover a sinergia entre as
margens leste e oeste desse rio.
A construção da GBA assentará em quatro cidades, Hong Kong, Cantão, Shenzhen e Macau, que serão
os motores do desenvolvimento regional. Os objectivos
do Plano para as quatro cidades são os seguintes:
•M
 acau desenvolver-se-á como um centro de

turismo e lazer de classe mundial e uma plataforma de serviços de cooperação comercial e
ecconómica entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. Deverá ainda promover um nível
adequado de desenvolvimento económico diversificado e desenvolver-se como base para o
intercâmbio num cenário em que diversas culturas coexistem com uma cultura predominantemente chinesa.

•H
 ong Kong deverá consolidar e fortalecer o seu

estatuto de centro financeiro, de transportes e
comercial internacional. Deverá fortalecer o seu
papel de plataforma global de negócios em CNY
bem como do desenvolvimento do corredor de
inovação tecnológica e de centro internacional
de gestão de activos. Deverá desenvolver as indústrias inovadoras e tecnológicas, apoiar as
indústrias emergentes, estabelecer um centro de
arbitragem legal e de resolução de conflitos internacional na região da Ásia-Pacífico.

•C
 antão deverá alavancar o seu papel como uma

cidade-núcleo nacional e uma cidade de entrada
integrada, fortalecer as suas funções como um
centro internacional de comércio e indústria e
um centro de transportes integrado, e melhorar
as suas funções como um centro tecnológico,
educacional e cultural.

•S
 henzhen deverá alavancar o seu papel de zona

económica especial, de cidade-núcleo nacional em
termos económicos e de inovação, acelerar a sua
transformação numa cidade internacional e tudo
fazer no sentido de se transformar numa capital de
inovação e de criatividade com influência global.

PLATAFORMA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
O Plano pretende alavancar as funções das comissões de cooperação tecnológica e científica entre o
continente e Hong Kong e entre o continente e Macau.
Pretende igualmente promover a integração de Hong
Kong e de Macau no sistema nacional de inovação, fazendo com que as regiões administrativas especiais (RAE)
possam desempenhar um papel mais activo, bem como
apoiar o desenvolvimento do corredor tecnológico de
inovação Cantão-Shenzhen-Hong Kong-Macau.
O Plano promove a abertura gradual a Hong Kong
e Macau das principais estruturas nacionais de pesquisa e
desenvolvimento bem como dos respectivos equipamentos localizados na província de Guangdong. Apoia ainda
a integração da indústria, dos centros académicos e de
pesquisa de Guangdong, Hong Kong e Macau.
O Plano apoia o desenvolvimento dos principais
centros de inovação, tais como o Parque de Inovação
e Tecnologia Hong Kong-Shenzhen, a Cidade do
Conhecimento Sino-Singapura Cantão, a base de inovação
e tecnologia em Qingsheng, Nansha, e o Parque Científico
e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a
Cooperação entre Guangdong e Macau em Hengqin.
O Plano apoia o desenvolvimento contínuo
dos principais laboratórios nacionais em Hong Kong e
Macau. Apela por outro lado a que os institutos de pesquisa e desenvolvimento de Hong Kong e de Macau em
Guangdong beneficiem do mesmo tratamento que os
restantes institutos do género existentes no continente.
Apoia o desenvolvimento de incubadoras de empresas tecnológicas de Hong Kong e de Macau nos nove
municípios do Delta do Rio das Pérolas.
O Plano pretende aumentar a protecção e a utilização da propriedade intelectual, a fim de capitalizar os mecanismos de colaboração de Hong Kong –
Guangdong, Macau – Guangdong e a região do Delta do
Rio das Pérolas, bem como fortalecer a cooperação em
questões relacionadas com propriedade intelectual e a
formação de quadros nesta área na GBA.

INTER-RELACIONAMENTO INFRA-ESTRUTURAL
O Plano visa construir um sistema moderno e
abrangente de transportes na GBA através do fortalecimento do desenvolvimento de infra-estruturas, fomentando o inter-relacionamento, optimizando as operações
e estabelecendo uma rede com um traçado racional.
Apoia ainda os esforços no sentido de aumentar a
competitividade internacional do aglomerado de portos
do Delta do Rio das Pérolas. O estatuto de Hong Kong
enquanto centro marítimo internacional será alargado,
com a RAE a desenvolver serviços marítimos de elevada
qualidade, como sejam a gestão e a locação de navios, o
financiamento de navios, seguros marítimos, aconselhamento legal e resolução de conflitos.
O Plano pretende desenvolver um aglomerado de
aeroportos na GBA. O estatuto de Hong Kong enquanto
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《規劃綱要》指出，向港澳有序開放國家在廣
東建設佈局的重大科研基礎設施和大型科研儀器，加
強粵港澳三地產學研深度融合。
《規劃綱要》支持港深創新及科技園、中新廣
州知識城、南沙慶盛科技創新產業基地、橫琴粵澳合
作中醫藥科技產業園等重大創新載體建設。
《規劃綱要》要求推進香港、澳門國家重點實
驗室建設。香港、澳門在廣東設立的研發機構按照與
內地研發機構同等待遇原則，並支持在珠三角九市建
設一批面向港澳的科技企業孵化器。
《規劃綱要》要求強化知識產權保護和運用。
透過粵港、粵澳及泛珠三角區域知識產權合作機制，
全面加強粵港澳大灣區在知識產區保護、專業人才培
養等領域的合作。

加快基礎設施互聯互通
《粵港澳大灣區發展規劃綱要》計劃通過加強
基礎設施建設，在大灣區內部打造出一個互聯互通、
功能完善、運作高效、佈局合理的現代化交通網絡
體系；努力提升珠三角港口群國際競爭力。鞏固提升
香港國際航運中心地位，支持香港發展船舶管理及租
賃、船舶融資、海事保險、海事法律及爭議解決等高
端航運服務業。
《規劃綱要》還要求在大灣區建成世界級機
場群。鞏固提升香港國際航空樞紐地位，強化航空管
理培訓中心功能。提升廣州和深圳機場國際樞紐競爭
力，增強澳門、珠海機場功能。
《規劃綱要》支持香港機場第三跑道建設和
澳門機場改擴建；支持廣州、深圳機場改擴建工作。
《規劃綱要》還呼籲有序推進沈海高速（G15）和京
港澳高速（G4）等國家高速公路交通繁忙路段擴容
改造。
《規劃綱要》計劃構築大灣區快速交通網絡。
以連通內地與港澳以及珠江口東西兩岸為重點，構建
以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的城際快
速交通網絡，力爭實現大灣區主要城市間一小時通
達。
《規劃綱要》將創新通關模式，更好發揮廣深
港高速鐵路、港珠澳大橋作用。推進蓮塘／香園圍口
岸、粵澳新通道（青茂口岸）、橫琴口岸（探索澳門
蓮花口岸搬遷）、廣深港高速鐵路西九龍站等新口岸
項目的規劃建設。
此外，《規劃綱要》要求加強網絡安全建設，
發展新一代信息基礎設施，推進粵港澳網間互聯寬帶
擴容，全面佈局基於互聯網協議第六版（IPv6）的下
一代互聯網。

大灣區城市人口和GDP

POPULAÇÃO E PIB DA ÁREA DA GRANDE BAÍA (EM USD)
東莞 DONGGUAN
GDP 991億美元
人口 825萬

佛山

PIB 99,1 biliões de dólares
População 8,25 milhões

FOSHAN

GDP 1,253億美元 PIB 46,4 biliõesde dólares
População 3,23 milhões
人口 750萬

廣州CANTÃO
GDP 2,846億美元
人口 1,404萬

惠州

HUIZHOU

GDP 495億美元
人口 478萬

江門

PIB 284,6 biliões de dólares
População 14,04 milhões

PIB 49,5 biliões de dólares
População 4,78 milhões

JIANGMEN

GDP 348億美元
人口 454萬

PIB 34,8 biliões
População 4,54 milhões

深圳 SHENZHEN
GDP 2,830億美元 PIB 283,0 biliões de dólares
População 11,90 milhões
人口 1,190萬

肇慶

ZHAOQING

GDP 302億美元
人口 406萬

中山

ZHONGSHAN

GDP 464億美元
人口 825萬

珠海

PIB 30,2 biliões de dólares
População 4,06 milhões

PIB 46,4 biliõesde dólares
População 3,23 milhões

ZHUHAI

GDP 323億美元
人口 168萬

PIB 32,3 biliões de dólares
População 1,68 milhões

構建現代產業體系
澳門

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》主張深化供給
側結構性改革，着力培育發展新產業、新業態、新模
式，支持傳統產業改造升級。
《規劃綱要》支持澳門打造中國—葡語國家金
融服務平台，建立出口信用保險制度，建設成為葡語
國家人民幣清算中心，發揮中葡基金總部落戶澳門的
優勢，承接中國與葡語國家金融合作服務。研究探索
建設澳門—珠海跨境金融合作示範區。《規劃綱要》
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MACAO

GDP 4,403億美元 PIB 44,03 biliões de dólares
População 667 400
人口 66.74萬

香港

HONG KONG

GDP 3,193億美元 PIB 319,3 biliões de dólares
População 7,37 milhões
人口 737萬
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plataforma de aviação internacional será consolidado,
em simultâneo com o fortalecimento do seu papel como
centro de formação de gestão aérea. Serão desenvolvidos
esforços no sentido de elevar a competitividade dos aeroportos de Cantão e de Shenzhen como plataformas internacionais e fortalecer as funções de aeroportos tais como
os de Macau e Zhuhai.
O Plano apoia a construção de um sistema de três
pistas no Aeroporto Internacional de Hong Kong e a expansão do aeroporto de Macau. Apoia igualmente trabalhos de reconstrução e de expansão nos aeroportos de
Cantão e de Shenzhen.
Apela também à expansão e modificação dos troços mais movimentados das auto-estradas nacionais,
como a Shenyang-Haikou (G15) e a Pequim-Hong KongMacau (G4).
O Plano contempla a construção de uma rede rápida de transportes na GBA, ligando o continente a Hong
Kong e a Macau, bem como entre as margens ocidental e
oriental do Delta do Rio das Pérolas. A rede consistirá em
comboios de alta velocidade, ligações ferroviárias inter-cidades e auto-estradas para reduzir o tempo de viagem entre as principais cidades da GBA para menos de uma hora.
O Plano irá adoptar novos modelos para os procedimentos de desalfandegamento a fim de fazer melhor utilização da ligação ferroviária expresso Cantão-Shenzhen-Hong
Kong e da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Prevê a construção de novos postos fronteiriços no ponto de controlo
Liantang/Heung Yuen Wai, a nova fronteira GuangdongMacau (ponto de controlo Qingmao), Hengqin (com a
possibilidade de transferir o posto fronteiriço do Cotai) e a
estação de Kowloon Ocidental da linha de caminho-de-ferro expresso Cantão-Shenzhen-Hong Kong.
O Plano pretende fortalecer os sistemas de ciber-segurança e o desenvolvimento de uma nova geração de
infra-estruturas de informação, ampliando a largura de
banda de acesso à Internet na GBA, bem como elaborando um planeamento abrangente para a próxima geração
de endereços IP (IPv6).

SISTEMA INDUSTRIAL MODERNO
O Plano propõe a expansão da estrutura de fornecimento de energia na GBA através de uma reforma do
lado da oferta, a fim de favorecer o aparecimento de novas indústrias, novos tipos e novos modelos de negócio e
de apoiar a transformação e a modernização das indústrias tradicionais.
O Plano apoia o desenvolvimento em Macau de
uma plataforma China-Países de Língua Portuguesa para
fornecer serviços financeiros, um sistema de seguros
de crédito à exportação e um Centro de Liquidação em
Renminbi para aqueles países. Serão desenvolvidos esforços a fim de alavancar os pontos fortes de Macau como
a sede do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento
China-Países de Língua Portuguesa. Uma zona inter-fronteiriça Macau-Zhuhai de demonstração da cooperação financeira poderá vir a ser estabelecida.

O Plano apoia Macau a desenvolver produtos
e serviços financeiros especiais, tais como a locação.
Pretende igualmente explorar a viabilidade do estabelecimento em Macau de um mercado de títulos denominado
e compensado em CNY, uma plataforma financeira verde
e uma plataforma de serviços financeiros China-Países
de Língua Portuguesa.
O Plano apoia instituições bancárias e de seguros elegíveis em Hong Kong e Macau na montagem de
operações em Qianhai (Shenzhen), Nansha (Cantão) e
Hengqin (Zhuhai).
Também apoia Macau a acelerar o desenvolvimento de uma plataforma de comercialização e de distribuição de produtos alimentares dos Países de Língua
Portuguesa.

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA
EDUCATIVA E DE QUADROS QUALIFICADOS
O Plano apoia Macau a estabelecer uma base de
formação e quadros bilingues que sejam fluentes em chinês e em português, bem como no reforço das experiências e pontos fortes de Macau na formação e educação
turística e na promoção da sua indústria turística.
O Plano apoia a execução de projectos culturais
importantes, como sejam o intercâmbio cultural de jovens Guangdong-Hong Kong-Macau, o esquema de financiamento para o intercâmbio de jovens de Hong Kong
no continente e o Programa dos Mil Talentos de Macau.
O Plano apoia Macau a desenvolver as suas características próprias como um local onde diversas culturas
do Oriente e do Ocidente se integraram e coexistem há
muito tempo, acelerando o desenvolvimento das indústrias culturais e do turismo cultural e desenvolvendo um
centro de intercâmbio cultural entre a China e os Países
de Língua Portuguesa.

UMA BAÍA QUE SEJA UMA ÁREA DE LAZER
O Plano promove diversos produtos turísticos, incluindo cultura e história, lazer e férias, saúde e bem-estar e viagens de cruzeiro e de iate na GBA. Procura igualmente enriquecer os itinerários de viagens “boutique”
para Guangdong, Hong Kong e Macau e produtos turísticos multi-destinos em comboios de grande velocidade.
O Plano apoia os esforços de Macau para se tornar
num centro de turismo e lazer de classe mundial, através
do estabelecimento em Macau de uma aliança de cooperação turística com outras cidades da GBA e na partilha de
recursos turísticos regionais entre Guangdong, Hong Kong
e Macau. O Plano pretende estabelecer a marca turística
GBA, desenvolver produtos turísticos criativos e melhorar
em termos globais a qualidade do turismo e do lazer.
O Plano promoverá a aplicação efectiva de um
esquema individual de viagem de iates em Guangdong,
Hong Kong e Macau, acelerará a melhoria das instalações
deste tipo de actividade e procurará criar um porto livre
para o turismo internacional de iates.
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支持澳門發展租賃等特色金融產品及業務，研究在澳門建
立以人民幣計價結算的證券市場、綠色金融平台、中葡金
融服務平台。
《規劃綱要》支持港澳銀行、保險機構在深圳前
海、廣州南沙、珠海橫琴設立經營機構，以及支持澳門加
快建設葡語國家食品銷售及集散平台。

打造教育和人才高地
《規劃綱要》支持澳門建設中葡雙語人才培訓基
地，發揮澳門旅遊教育培訓和旅遊發展經驗優勢，建設粵
港澳大灣區旅遊教育培訓基地，以及支持「粵港澳青年文
化之旅」、香港「青年內地交流資助計劃」和澳門「千人
計劃」等重點文化項目實施。《規劃綱要》也支持澳門發
揮東西方多元文化長期交融共存的特色，加快發展文化產
業和文化旅遊，建設中國與葡語國家文化交流中心。

構建休閒灣區
《規劃綱要》要求推進旅遊產品建設，構建文化
歷史、休閒度假、養生保健、郵輪遊艇等多元旅遊產品體
系，豐富粵港澳旅遊精品路線，開發高鐵「一程多站」旅
遊產品。
《規劃綱要》支持澳門建設世界旅遊休閒中心，在
澳門成立大灣區城市旅遊合作聯盟，推進粵港澳共享區域
旅遊資源，構建大灣區旅遊品牌，研發具有創意的旅遊產
品，推動旅遊休閒全面提質升級。《規劃綱要》主張推動
粵港澳遊艇自由行有效實施，加快完善軟硬件設施，探索
建設國際遊艇旅遊自由港。

一帶一路
根據《規劃綱要》要求，粵港澳三地將緊密合作，
進一步參與“一帶一路”建設。加強粵港澳司法交流與協
作，推動建立多元化糾紛解決機制。建設國際仲裁中心，
支持粵港澳仲裁及調解機構交流合作，優化粵港澳仲裁及
調解服務。

提升市場一體化水平
《規劃綱要》支持落實內地與香港、澳門CEPA系
列協議，推動對港澳在金融、教育、法律及爭議解決、航
運、物流、鐵路運輸、電信、中醫藥、建築及相關工程等
領域實施特別開放措施。
《規劃綱要》支持在CEPA框架下研究推出進一步開
放措施，使港澳專業人士與企業在內地更多領域從業投資
營商享受國民待遇。
《規劃綱要》支持擴大內地與港澳專業資格互認範
圍，拓展「一試三證」（一次考試可獲得國家職業資格認
證、港澳認證及國際認證）範圍。
《規劃綱要》主張強化香港全球離岸人民幣業務樞
紐地位，支持澳門參與與絲路基金、中拉產能合作投資基
金、中非產能合作基金和亞洲基礎設施投資銀行。
《規劃綱要》支持支持發揮澳門與葡語國家的聯
繫優勢，依托中國與葡語國家商貿合作服務平台，辦好中
國—葡語國家經貿合作論壇（澳門），更好發揮中葡合作
發展基金作用。
《規劃綱要》支持為促進內地和港澳企業與葡語國
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UMA FAIXA E UMA ROTA
Ao abrigo do Plano, a GBA aumentará a sua
participação na iniciativa Uma Faixa e Uma Rota, com
uma cooperação aprofundada entre Guangdong, Hong
Kong e Macau.
O Plano apoia os esforços para fortalecer o intercâmbio e a cooperação jurídica das cidades da GBA
como o desenvolvimento de um mecanismo multifacetado de resolução de disputas. Apela também ao desenvolvimento de um centro de arbitragem internacional,
apoia intercâmbios e cooperação entre organizações de
arbitragem e mediação em Guangdong, Hong Kong e
Macau, e promove serviços de arbitragem e mediação
na GBA.

INTEGRAÇÃO DE MERCADOS
O Plano apoia a execução dos Acordos de
Parceria Económica (CEPA) com Hong Kong e Macau,
em sectores como finanças, educação, direito e resolução de litígios, transportes marítimos, logística, transportes ferroviários, telecomunicações, medicina chinesa, construção e engenharia.
Apoia uma maior liberalização ao abrigo do
CEPA, permitindo aos profissionais e empresas de
Hong Kong e de Macau beneficiar de tratamento nacional em maior número de sectores no continente.
Apoia a expansão do reconhecimento mútuo de
qualificações profissionais entre o continente, Hong
Kong e Macau, ao abrigo do sistema “um exame, três
certificações” - ou seja, passar um exame unificado
para obter uma qualificação profissional a nível nacional bem como em Hong Kong e Macau.
O Plano pretende fortalecer o estatuto de Hong
Kong enquanto uma plataforma “offshore” global de
negócios em CNY e apoiar a participação de Macau
no Fundo da Rota da Seda, no Fundo de Investimento
para a Cooperação China-América Latina, no Fundo
de Capacidade Industrial China-África e no Banco
Asiático de Investimento em Infra-estrutura.
O Plano apoia os laços de Macau com os Países
de Língua Portuguesa e os esforços para capitalizar a
Plataforma de Serviços Comerciais e de Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. Esforça-se por assegurar o sucesso do
Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau)
e reforçar as funções do Fundo de Cooperação e
Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa.
Apoia serviços profissionais (como finanças,
direito, comércio e informação sobre investimentos,
indústria e cooperação regional) para a promoção do
intercâmbio entre países lusófonos e as empresas do
continente, de Hong Kong e de Macau. Todos podem,
em conjunto, explorar os mercados daqueles países.
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港珠澳大橋
Ponte Hong Kong–Macau–Zhuhai

PLATAFORMAS DE COOPERAÇÃO
O esboço visa acelerar o desenvolvimento das principais plataformas económicas existentes, como Qianhai
(Shenzhen), Nansha (Cantão) e Hengqin (Zhuhai), e assegurar totalmente as suas funções experimentais e de
demonstração no aprofundamento da reforma.
Qianhai
Os objectivos do centro de Qianhai são fortalecer
o seu papel como motor de cooperação e desenvolvimento, aumentar a cooperação em questões legais e desenvolver um novo centro internacional de cidades no desenvolvimento comercial.
O Plano declara a necessidade de elaborar um
projecto para o desenvolvimento da Zona de Cooperação
da Indústria de Serviços Modernos de Shenzhen-Hong
Kong e considerar a expansão adicional de Qianhai. O
objectivo é facilitar o desenvolvimento inovador do sector financeiro, com políticas como a expansão das funções de contas bancárias “offshore.”
O Plano deverá explorar caminhos eficazes no
sentido de obter a convertibilidade das contas de capital.

Apoiará a Bolsa Mercantil de Qinhai da Bolsa de Valores
de Hong Kong no estabelecimento de uma plataforma de
negociação à vista de matérias-primas para atender clientes
nacionais e estrangeiros. O Plano aumentará igualmente a
cooperação em finanças verdes e tecnologia financeira entre Hong Kong e Shenzhen. Também desenvolverá um centro de serviços marítimos internacionais e modernos, como
sejam o financiamento de navios e o seguro marítimo.
Nansha
Enquanto uma nova área a nível estatal e zona-piloto de comércio livre, Nansha poderá ser uma zona de
apoio à GBA para transportes internacionais, finanças e
inovação.
Os objectivos do desenvolvimento de Nansha, em
Cantão, centram-se principalmente nos esforços de cooperação, juntando-se a Hong Kong e Macau para desenvolver uma porta de entrada de padrão elevado e para
desenvolver conjuntamente uma zona de demonstração
para o desenvolvimento inovador.
O Plano propõe igualmente o desenvolvimento de
uma plataforma de serviços financeiros e um ambiente
de elevada qualidade no município.
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家之間的交流提供金融、法律、商業及投資、產業和區域
合作信息等專業服務，聯手開拓葡語國家市場。

合作發展平台
《粵港澳大灣區發展規劃綱要》旨在加快推進深圳
前海、廣州南沙、珠海橫琴等重大經濟平台的開發，充分
發揮其在進一步深化改革中的試驗示範作用。
前海
深圳前海中心的建設目標是：強化前海合作發展引
擎作用，加強法律事務合作，在商業發展中建設國際化城
市新中心。
《規劃綱要》指出，應適時修編前海深港現代服務
業合作區總體發展規劃，研究進一步擴展前海發展空間，
以推進金融開放創新，拓展離岸賬戶（OSA）功能。
《規劃綱要》表示應積極探索資本項目可兌換的
有效路 徑 。 支 持 香 港 交 易 所 前 海 聯 合 交 易 中 心 建 成服務
境內外 客 戶 的 大 宗 商 品 現 貨 交 易 平 台 。 加 強 深 港 綠色金
融和金 融 科 技 合 作 。 《 規 劃 綱 要 》 同 樣 主 張 建 設 國際現
代航運 服 務 中 心 ， 發 展 航 運 金 融 、 海 事 保 險 等 現 代航運
服務業。
南沙
作為國家級新區和自貿試驗區，廣州南沙可作為大
灣區國際航運、金融和科技創新功能建設的承載區。
攜手港澳建設高水平對外開放門戶以及共建創新發
展示範區是廣州南沙的主要建設目標。
同時，《規劃綱要》還提出在廣州南沙建設金融服
務重要平台以及打造優質生活圈。
橫琴
為配合澳門建設世界旅遊休閒中心，珠海橫琴將建
設成為高水平國際休閒旅遊島。《規劃綱要》指出，應統
籌研究旅客往來橫琴和澳門的便利措施，允許澳門旅遊從
業人員到橫琴提供相關服務。
支持橫琴與珠海保稅區、洪灣片區聯動發展，建設
粵港澳物流園。加快推進橫琴澳門青年創業谷和粵澳合作
產業園等重大合作項目建設，研究建設粵澳信息港。
《規劃綱要》要求進一步支持粵澳合作中醫藥科技
產業園發展，探索符合條件的港澳和外籍醫務人員直接在
橫琴執業。
《規劃綱要》支持珠海和澳門在橫琴合作建設集
養老、居住、教育、醫療等功能於一體的綜合民生項目，
探索澳 門 醫 療 體 系 及 社 會 保 險 直 接 適 用 並 延 伸 覆 蓋至該
項目。探索由澳門專業人士和企業參與民生項目開發和管
理。研究設立為澳門居民在橫琴治病就醫提供保障的醫療
基金。研究在橫琴設立澳門子弟學校。
《規劃綱要》支持橫琴與澳門聯手打造中拉經貿合
作平台，搭建內地與 “一帶一路”相關國家和地區的國際貿
易通道。
《規劃綱要》支持橫琴為澳門發展跨境電商產業
提供支撐，推動葡語國家產品經澳門更加便捷進入內地市
場。《規劃綱要》還提出研究將外國人簽證居留證件簽發
權限下放至橫琴。

專題報導
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Hengqin
Para complementar o desenvolvimento de Macau
num centro mundial de turismo e lazer, Hengqin, em
Zhuhai, será uma ilha internacional de lazer e turismo
de elevada qualidade. O Plano prevê a elaboração de
um estudo sobre medidas para facilitar a deslocação de
visitantes entre Hengqin e Macau, permitindo que os
profissionais de turismo de Macau prestem serviços em
Hengqin.
Apoia o desenvolvimento coordenado de
Hengqin, Zona de Comércio Livre de Zhuhai e a área
de Hongwan, bem como o desenvolvimento de um
parque logístico de Guangdong-Hong Kong-Macau. O
Plano apoia igualmente importantes projectos de cooperação, como o Vale do Empreendedorismo de Jovens
de Macau-Hengqin (Inno Valley Hengqin) e o Parque
Industrial de Cooperação Guangdong-Macau, bem
como a realização de um estudo sobre a criação de um
centro de informação Guangdong-Macau.
O Plano propõe um maior desenvolvimento do
Parque Industrial de Ciência e Tecnologia da Medicina
Tradicional Chinesa entre Guangdong e Macau, bem
como permitir que pessoal médico elegível de Hong
Kong, Macau e do estrangeiro possa trabalhar directamente em Hengqin.
O Plano apoia Zhuhai e Macau a desenvolver
um conjunto de projectos com serviços integrados,
incluindo cuidados a idosos, educação e cuidados de
saúde em Hengqin. Sugere, por outro lado, a realização
de um estudo para o alargamento do serviço de saúde
e de segurança social de Macau a tais projectos. Propõe
a realização de um estudo sobre a possibilidade de ter
profissionais e empresas de Macau a participar no desenvolvimento e na gestão de tais projectos. Será também estudado o estabelecimento de um fundo de cuidados de saúde que ofereça garantias aos residentes de
Macau que recebam tratamento médico em Hengqin e
escolas para os estudantes de Macau.
O Plano apoia Hengqin e Macau a desenvolverem em conjunto uma plataforma de cooperação económica e comercial China – América Latina e a estabelecer canais internacionais de comércio internacional
entre o continente e os países da iniciativa Uma Faixa
e Uma Rota.
Hengqin fornecerá o enquadramento necessário
para que Macau desenvolva o comércio electrónico industrial trans-fronteiriço e para facilitar a entrada de
produtos dos Países de Língua Portuguesa no continente através de Macau.
O Plano propõe a realização de um estudo para
analisar a possível delegação de competências nas autoridades de Hengqin no que se refere à emissão de autorizações de residência a estrangeiros.
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澳門與橫琴

娛樂休閒之都

CAPITAL DO ENTRETENIMENTO E DO LAZER ESTÁ A SER CONSTRUÍDA EM MACAU/HENGQIN
歐年樂報導
Por Ou Nian-Le

在

遠古時期，橫琴島是毗鄰澳門而無人居
住的島嶼。後來，橫琴島成為珠海市轄
下的土地，並居住著若干以養殖牡蠣為
生的漁民家庭，那時，牡蠣是當地餐館
菜單中的一道必備佳餚。
歲月如梭，時至今日，橫琴島已
成為珠海的新興商業和旅遊區。數十幢寫字樓、五星級酒店
和奢華公寓在這個曾經荒無人煙的島嶼上拔地而起。林蔭大
道將橫琴劃分為金融區、旅遊區、商業區等特定區域，健全
的交通網絡將橫琴與澳門及珠三角的其他地域相連。
方圓106平方公里的橫琴島如今有90個大型建築工
地，起重機和挖掘機推動著土壤，令這片仍屹立着傳統民
房的區域塵土飛揚。所有這一切都以肉眼可見的方式預示
著珠三角西部大型貿易中心的誕生。距離珠海不遠處，會
議中心及可容納548間客房的喜來登酒店，以及擁有250間

A

ilha de Hengqin foi, desde tempos
imemoriais, um pedaço de terra adjacente a Macau praticamente desprovido de actividade humana. Esta área do
município de Zhuhai era habitada por
algumas famílias de pescadores que
cultivavam ostras, iguaria que constava das ementas dos restaurantes dos arredores.
Os anos passaram e hoje em dia a ilha está transformada na mais recente zona comercial e turística de Zhuhai.
Dezenas de edifícios para escritórios, hotéis de cinco estrelas e apartamentos de luxo estão a ser construídos em
terrenos outrora devolutos. Avenidas ladeadas por árvores
dividem a zona em áreas reservadas para actividades específicas, como sejam financeiras, turísticas e comerciais,

橫琴
Hengqin
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客房的瑞吉酒店等酒店項目已開始動工，正逐步改寫城市
的天際線。
2009年，中央政府宣佈將橫琴島打造為經濟開發
特區，這一決定促成了橫琴島非同尋常的發展。島嶼北部
將集中發展金融業，澳門國際銀行和大西洋銀行等多家澳
門的主要銀行已在此地設立分行。政府與大型國有集團豪
擲數十億人民幣，建設基礎設施和其他重要項目，吸引了
澳門和香港的私人投資者來投資，因為他們都相信未來橫
琴每年能夠吸引上百萬遊客，其中包括大量前往澳門的遊
客。

從小漁村到未來發展
橫琴島的面貌變化始於2009年8月。當時，國務院
正式批准實施《橫琴總體發展規劃》。兩年後的2011年7
月，國務院賦予橫琴「比經濟特區更特殊」的優惠政策，
其後亦 落 實 了 橫 琴 發 展 七 大 產 業 — — 旅 遊 休 閒 、 商業服
務、金融、文創、中醫藥、科研和高新技術。2015年4月
23日，橫琴自貿區正式掛牌，以期逐步成為「粵港澳合作
新模式的示範區」。中央政府指導國企在橫琴投資，民企
隨之參與。

havendo ainda uma rede de transportes que ligará a ilha a
Macau e ao resto do Delta do Rio das Pérolas.
Os 106 quilómetros quadrados da ilha são actualmente palco de 90 grandes estaleiros de construção civil,
com guindastes e escavadoras a removerem a terra e a cobrirem de pó o espaço onde ainda se encontram as habitações tradicionais.
Toda esta actividade permite antecipar visualmente
o próximo grande centro de negócios na zona ocidental
do Delta do Rio das Pérolas. A pouca distância de Zhuhai,
alguns projectos como o Centro de Convenções e hotéis,
caso do Sheraton com 548 quartos e do St. Regis com 250,
começam já a fazer parte da linha de horizonte.
A zona norte da ilha irá concentrar a actividade financeira, com os principais bancos chineses a disporem já
de agências no local, bem como os bancos de Macau Luso
Internacional e Nacional Ultramarino.
Este desenvolvimento fora do normal é o resultado
da decisão do governo central, em 2009, de fazer da ilha
uma zona especial de desenvolvimento económico. O governo e os grandes grupos estatais “despejaram” milhares
de milhões de yuans em infra-estruturas e outros projectos
de destaque. Este facto persuadiu os investidores privados,
tanto de Macau como de Hong Kong, a aplicarem capitais, dado estarem convictos de que Hengqin será capaz
de atrair milhões de visitantes por ano, muitos a caminho
de Macau.

DE ALDEAMENTO PESQUEIRO A DESENVOLVIMENTO FUTURISTA
A transformação da ilha teve início em Agosto de
2009, quando o Conselho de Estado publicou o Plano
Abrangente para o Desenvolvimento de Hengqin. Dois
anos mais tarde, em Julho de 2011, o mesmo Conselho
anunciou terem sido aprovadas decisões mais favoráveis
聚焦點
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官方數據顯示，2017年，橫琴的地區生產總值增長
至183.6億人民幣，比2009年高出64倍。固定資本投資達
到412.3億人民幣，增長了21倍，而外國直接投資則增長了
972倍，達到6.7億美元。2018年前9個月，橫琴的地區生
產總值達170億人民幣，同比增長12%，固定資本形成總額
增長了34%，達到423億人民幣。數據顯示，包括157家金
融企業在內的2,633家港澳企業已在橫琴註冊，港澳投資項
目有31個，佔地4.53平方公里，在售出土地中佔比33%。
澳門投資的項目包括火車站附近的信德集團兩座大
廈，以及預計今年開幕的商業中心「勵駿龐都廣場」。該
商業中心設計仿照葡式城堡，擁有300個商鋪，是橫琴最
大的商業項目，由企業家周錦輝控股。
銀河娛樂集團在橫琴島南部獲得了一幅2.7平方公里
的地皮，用於開發非博彩項目。麗新集團則在2016年7月宣
佈了在橫琴開發自主項目的計劃。
大型旅遊休閒娛樂綜合項目「橫琴創新方」的第
一期工程僅佔總面積13%，將於今年竣工揭幕，其中包括
容納464間客房的凱悅酒店、獅門娛樂和國家地理體驗中
心、演出廳和一個公共汽車總站。該項目共分五期興建，
預計總耗資超過80億元人民幣，而首期工程將花費50億元
人民幣。

para a ilha do que as das Zonas Económicas Especiais.
O governo central designou sete sectores para desenvolvimento – turismo e lazer, comércio e serviços, finanças, cultura e criatividade, medicina tradicional chinesa, ciência e pesquisa e alta tecnologia.
A ilha foi designada como Zona de Comércio Livre
a 23 de Abril de 2015, a fim de passar a ser uma “zona-modelo experimental de cooperação com Hong Kong e
Macau.” O governo central instruiu os grupos estatais para
investirem na ilha, a que se seguiram as empresas privadas.
Números oficiais indicam que o Produto Interno
Bruto de Hengqin atingiu 18,36 milhares de milhões de
CNY em 2017, um número 64 vezes superior ao contabilizado m 2009. O investimento em capital fixo atingiu
41,23 mil milhões de CNY, 21 vezes mais, enquanto o investimento directo estrangeiro cresceu 972 vezes para 670
milhões de dólares.
O PIB registado nos nove primeiros meses de 2018
atingiu 17 mil milhões de CNY, um acréscimo homólogo
de 12%, com a formação bruta de capital fixo a ter aumentado 34% para 42,3 mil milhões de CNY.
Dados divulgados revelam que 2633 empresas de
Macau e de Hong Kong estão registadas em Hengqin, incluindo 157 do sector financeiro. Existem 31 projectos envolvendo capital de Macau e de Hong Kong, que ocupam
uma área de 4,53 quilómetros quadrados e representam
33% dos terrenos vendidos.
Os projectos de Macau incluem duas torres da Shun
Tak Holdings, próximo da estação de caminhos-de-ferro
e o centro comercial Legend Ponto Square, com abertura prevista para este ano. Com um desenho inspirado no
Manuelino português, o centro comercial terá 300 lojas,
fazendo dele o maior projecto comercial em Hengqin. O
empresário David Chow tem uma participação maioritária neste projecto.

長隆海洋王國
Chimelong Ocean Kingdom
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Por seu turno, o grupo Galaxy dispõe de um terreno com 2,7 quilómetros quadrados na zona sul da ilha
para um projecto não relacionado com o jogo, tendo o
grupo Lai Sun anunciado em Julho de 2016 planos para o
seu próprio projecto na ilha.
A primeira fase do complexo integrado de turismo e entretenimento Novotown, que abrange apenas 13%
da área total, deverá ser inaugurada este ano. Incluirá o
Hotel Hyatt Regency, com 464 quartos, os centros experimentais Lionsgate e National Geographic, salas de espectáculos e um terminal de autocarros. O projecto está
dividido em cinco fases e deverá custar pelo menos oito
mil milhões de CNY, com a primeira fase a ir custar cinco
mil milhões de CNY.

PRESENÇA NA ILHA
Macau já tem uma presença significativa em
Hengqin. O novo campus da Universidade de Macau foi
inaugurado em Novembro de 2013 num terreno com 1,09
quilómetros quadrados. Este campus tem uma área 20 vezes maior do que o anterior na ilha da Taipa e consegue
acomodar cerca de 15 mil estudantes.
A Universidade de Macau tinha sete faculdades,
11 unidades académicas independentes e 10 residências
universitárias no ano académico 2017/2018. Dos cerca de
10 mil estudantes inscritos na universidade, cerca de 3200
frequentavam mestrados e outros 32 doutoramentos.
O Parque Científico e Industrial de Medicina
Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong
e Macau, instalado num terreno com 500 mil metros quadrados, fica localizado numa zona de alta tecnologia de
Hengqin oficialmente inaugurada em Abril de 2011.
O Parque faz parte da estratégia do governo de
Macau para diversificar a sua economia. Destinado a ser

utilizado como uma plataforma para pesquisa e desenvolvimento, visa fazer com que a medicina tradicional chinesa ganhe reconhecimento internacional e os seus produtos sejam vendidos em todo o mundo.
Em Agosto de 2018, no decurso de uma visita, o secretário para a Economia e Finanças do governo de Macau,
Leong Vai Tac, disse que Macau ajudaria as empresas chineses de medicina tradicional a venderem os seus produtos nos Países de Língua Portuguesa, na União Europeia e
nos países associados à iniciativa Uma Faixa e Uma Rota.

UMA APOSTA NO FUTURO
Os promotores imobiliários já entraram em força
na ilha, investindo capital em blocos de apartamentos de
luxo, caso da torre Phoenix Tree.
Esta torre tem vista para a Cotai Strip, em Macau,
tendo exigido um investimento e 1,38 mil milhões de CNY.
Tem 40 andares acima do solo e mais quatro subterrâneos,
divididos entre retalho e entretenimento (andares 2-5),
escritórios (6-16), habitação topo de gama (17-34) e um
hotel de luxo (35-40). O terraço, com um heliporto, dispõe
de uma vista espectacular sobre Macau e sobre a área circundante da nova estação de comboios de alta velocidade.
À semelhança da maior parte dos investidores
em imobiliário em Hengqin, aqueles que adquiriram
unidades na torre Phoenix Three não residem nem arrendam os apartamentos adquiridos. Cerca de 2/3 são
da China Continental, sendo o restante terço de Macau
e de Hong Kong.
A compra de imobiliário em Hengqin é um investimento, com os proprietários a apostarem num aumento futuro dos preços, permitindo-lhes obter a prazo uma
mais-valia. Um dos factores de crescimento de Hengqin
tem por base esta aposta.
聚焦點
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立足橫琴島
澳門本來就在橫琴佔有重要位置。澳門大學新校區
已於2013年11月落成，佔地1.09平方公里。該校區面積是
氹仔的舊校區的20倍，可容納1.5萬名學生。2017/2018學
年，澳門大學擁有七個學院，十一個獨立學術單位和十座
學生宿舍；在大約一萬名註冊在校學生當中，攻讀碩士學
位的約有3,200名，攻讀博士學位的約32人。
位於橫琴高新技術園區的粵澳合作中醫藥科技產業
園佔地50萬平方米，於2011年4月正式落成。該產業園是
澳門政府經濟多元化戰略的組成部分。作為研發平台，該
機構致力於提升中醫藥的國際認受性，並將中醫藥產品銷
往世界。2018年8月，澳門經濟財政司司長梁維特在考察
產業園時發表演講，稱澳門將有助中國中醫藥企業把產品
出口到葡語國家、歐盟以及響應“一帶一路”倡議的國家。

精益求精
目前已有大量地產開發商進駐橫琴島，以投資建設
豪華公寓群，梧桐樹大廈便是其中一例。該大廈與澳門路
氹金光大道相望，投資額達13.8億人民幣。除了地上的40
層，還設有地下樓層。大廈按樓層劃分用途，2至5層為
零售與娛樂區，6至16層為辦公區域，17至34層為高端住
宅，35至40層為豪華酒店。天台設直升機停機坪，可縱覽
澳門的優美景色以及新高鐵站周邊區域。
與橫琴大部份房地產投資者相似，那些在梧桐樹大
廈購買物業的人既不在那裡居住，也不會將房子出租。約
三分之二投資者來自中國大陸，其餘三分之一來自港澳。
這些業主們將此視為一項投資，他們相信未來房地產的價
格會上揚。投資者的信心，也是橫琴得以高速發展的原因
之一。

便於接觸的目的地
投資者對橫琴的發展充滿期許，是因為橫琴正被
打造成與澳門互補的旅遊目的地以及珠三角地區的交通樞
紐。使橫琴成為交通要塞的大型項目包括：港珠澳大橋、
澳門輕軌延伸線與新高鐵站，以及通往珠海金灣國際機場
的鐵路公路兩用橋。
六年前，GW Investment Consulting公司是橫琴唯
一一家國外咨詢公司，該公司執行主席兼奧索林斯基控股
公司董事長馬修·奧索林斯基（Matthew
Ossolinski）提
到，港珠澳大橋的出口不在拱北，而是與珠海橫琴大橋相
連。
奧索林斯基表示，港珠澳大橋為橫琴提供了通往香
港機場和澳門機場的直接通道，而將於2023年竣工的鐵路
公路兩用橋將連接起橫琴島與珠海機場。「從前，橫琴島
不同任何機場相連，轉眼卻能直通三個機場。」奧索林斯
基說。
在奧索林斯基看來，澳門輕軌延伸至新的高鐵站
這一項目，也是一個值得考慮的因素。預計今年開通的橫
琴高鐵站將是中國第二大高鐵站，亦將成為珠三角交通樞
紐，貫通廣州、佛山和澳門的輕軌線。簡單快捷的換乘將
延長人們在珠三角停留的時間。
2018年底，澳門擁有38,700間酒店客房，卻不足以
跟佛羅里達州奧蘭多的12.6萬間客房和拉斯維加斯的14.7萬
間客房相提並論，這是因為澳門沒有多少可用於建設的空
間。橫琴則有空間興建上萬個房間，以及主題公園、旅遊
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度假村、體育設施、演出場地和其他可供欲前往澳門的旅
客消遣的各類娛樂場所。
坐擁三間酒店和1,600間客房的國際溫泉度假村是即
將在今年竣工的一個非博彩大型項目，開發商是一家東莞
民企，泉水取自周邊瀑布，耗資10億美元。未來，類似項
目將如雨後春筍般堀起，當地政府已批准開發橫琴周邊的
小島群，在上面建設類似迪拜棕櫚島酒店的旅遊項目。
橫琴現有最大型的旅遊項目是位於島嶼南端的長隆
海洋王國，這是全球最大型的海洋主題公園，自2014年3
月開業以來已打破了多項健力士世界紀錄。2017年，長隆
海洋王國接待旅客近1,000萬人次，是在全球前15個接待旅
客量最大的公園當中，唯一與迪士尼或好萊塢環球影城無
關的公園。
雖然已成為世界第一大海洋公園，但長隆現有的
佔地面積僅是批給土地的三分之一。今年，長隆將建成世
界最大的海洋博物館和第二大音樂廳，現有音樂廳可容納
2,000個座位，而新音樂廳將擴大至7,000個座位。
馬修·奧索林斯基還表示，澳門－橫琴勢將成為亞洲
娛樂之都。同時，新華網報導指，國務院於4月原則同意將
橫琴打造為國際旅遊島的方案。國務院消息稱，橫琴島的
開發有助於促進澳門經濟多元化發展，並將會成為粵港澳
深度融合的示範區。
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DESTINO COM FÁCIL ACESSO
No âmago dessa promessa está o desenvolvimento
de Hengqin como um destino turístico, em complemento
a Macau, bem como de uma plataforma para deslocações
na região. Três grandes projectos irão servir para fazer
de Hengqin um nó rodoviário em termos de transportes
– a ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau, o alargamento
do metro ligeiro de superfície de Macau, juntamente com
uma nova estação e uma ponte ferro-rodoviária para o
aeroporto Jinwan de Zhuhai.
Matthew Ossolinski, presidente da Ossolinki
Holdings e presidente executivo da GW Investment
Consulting, que há seis anos é a única empresa estrangeira de consultoria em Hengqin, disse que a saída da ponte
Hong Kong – Zhuhai – Macau não fica em Gongbei mas
sim junto à ponte que liga Zhuhai a Hengqin.
Ossolinki disse ainda que a nova ponte proporciona a Hengqin uma ligação directa aos aeroportos de
Hong Kong e de Macau, enquanto a nova ponte ferro-rodoviária, que deverá ficar pronta em 2023, permitirá ligar
a ilha ao aeroporto em expansão de Zhuhai.

“Antigamente a ilha não estava ligada a qualquer
aeroporto, mas a prazo ficará com ligações directas a
três”, disse o consultor.
Matthew Ossolinski encara o alargamento do sistema de metropolitano ligeiro de superfície de Macau até
à nova estação de comboios de alta velocidade como outro factor a ter em conta. Com inauguração prevista para
este ano, a nova estação de Hengqin será a segunda maior
da China e o epicentro de uma rede de transportes no
Delta do Rio das Pérolas, interligando os metros ligeiros
de superfície de Cantão, Foshan e Macau. Transbordos
simples e rápidos permitirão que as pessoas permaneçam
mais tempo na região.
Macau dispunha no final de 2018 de 38 700 quartos de hotel – uma fracção dos 126 mil que existem em
Orlando, Florida e 147 mil em Las Vegas – sem ter muito
mais terreno para construir. Hengqin pode garantir dezenas de milhares de quartos de hotel, bem como parques
temáticos, estâncias turísticas, instalações desportivas, salas de espectáculos e outros tipos de entretenimento para
todos quantos querem sair aos casinos.
Um grande projecto sem ligação ao jogo vai ser
inaugurado ainda este ano – a Fu Yin Spring Resort, com
três hotéis e 1600 quartos. As termas, que utilizarão uma
queda de água existente nas proximidades, custaram mil
milhões de dólares a uma empresa privada de Dongguan.
Mais projectos semelhantes irão surgir futuramente, tendo o governo local autorizado a construção de um
conjunto de pequenas ilhas para albergar residências do
mesmo género das que se encontram no Dubai, com a sua
ilha da palmeira.
O maior projecto turístico existente na ilha é o
Chimelong Ocean Kingdom. Localizado no extremo sul
da ilha em termos de superfície, trata-se do maior parque
temático oceânico do mundo, tendo batido um conjunto
de recordes mundiais da Guinness desde a sua inauguração em Março de 2014.
Chimelong, que recebeu quase 10 milhões de visitantes em 2017, foi o único parque não-associado com
a Disney ou Universal Studios a constar da lista dos 15
maiores ao nível mundial.
Não obstante ser já o maior do mundo em área ocupada, o parque temático Chimelong ocupa apenas 1/3 do
terreno que lhe foi atribuído. Ainda este ano irá ter o maior
museu marítimo mundial, bem como um segundo auditório com 7000 lugares comparado com o actual de apenas
2000 lugares.
Matthew Ossolinski disse ainda que MacauHengqin irá passar a capital do entretenimento da Ásia.
Entretanto o Conselho de Estado da China aprovou em
Abril, em princípio, uma proposta para transformar
Hengqin, adjacente a Macau, numa ilha de turismo internacional, segundo refere uma noticia da Xinhua.
O comunicado do Conselho de Estado informa que
o desenvolvimento de Hengqin vai ajudar a promover a diversificação económica de Macau e assumir-se como uma
zona de demonstração para uma integração mais profunda
na área da Grande Baía Guangdong, Hong Kong e Macau.
聚焦點
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專訪中葡論壇副秘書長羅德高
探討大灣區發展與澳門的未來
OPORTUNIDADES

FUTURO DE MACAU JOGA-SE NO PLANO DA GRANDE BAÍA, DIZ O
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO DO FÓRUM DE MACAU, RODRIGO BRUM

中

葡論壇（澳門）常設秘書處副秘書長羅
德高在4月25日參加了「澳門作為中國與
葡語國家經貿平台」研討會，他在會上
表示，澳門未來的發展之路與大灣區項
目的成功緊密相連；大灣區也是葡語國
家及其企業家在中國投資、與中國建立
貿易往來所必須把握的重大機遇之一。
副秘書長表示，得出這樣的結論是因為「大灣區是
首個將平台作用與多元經濟結合在一起的項目，而中國卓
越的規劃和執行力都是大家有目共睹的」。羅德高還補充
道，澳門現在參與的是「在中國最具活力的地區中最有發
展前景的項目」。

O

futuro de Macau está indelevelmente ligado ao sucesso do projecto da Grande
Baía (GBA, sigla em inglês). Este plano
de Pequim será também um dos desafios
mais importantes que os Estados e empresários dos Países de Língua Portuguesa
(PLP) vão ter de enfrentar nos investimentos e negócios
com a China.
A previsão foi avançada pelo secretário-geral adjunto
do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre
a China e os Países de Língua Portuguesa Rodrigo Brum,
durante um debate subordinado ao tema “Macau enquanto
plataforma comercial e económica entre a China e os PLP”,
que decorreu a 25 de Abril, na Fundação Rui Cunha.
Para Rodrigo Brum a antevisão projecta-se a partir
de uma nova premissa: “É um projecto que junta plataforma e diversificação e pela primeira vez tem a marca de
Pequim. E se há coisas que reconhecemos é a capacidade
de planeamento e de execução da China.”
Portanto, prosseguiu, Macau está inserido “no projecto mais dinâmico da zona mais dinâmica da China.”

羅德高副秘書長簡短地回顧了澳門的歷史後表示，
「平台」、「多樣化」和「珠江三角洲」是早在澳葡政府
時期就提出來的發展目標關鍵詞，不過，他又指出：「現
在我們再提到這三個關鍵詞時，意義已經與幾十年前大不
相同了。現在這三個詞已經融入了一項新的計劃中」。
副秘書長還提到澳門一直遵循「一國兩制」的原
則，亦必然享受着「兩種制度帶來的優勢」。他補充道：
「對於大灣區項目，我們應該保持樂觀的態度。它為澳門
帶來新機遇，新方向，這是前所未見的。」。他相信這一
項目「很快便會開展」，並對此十分看好。
副秘書長還提到2003年，也就是16年前設立中葡
論壇（澳門）的目的，就是要將澳門打造成為聯繫中國與

Rodrigo Brum recuou um pouco na história de
Macau e reconheceu que para os mais cépticos os desígnios “plataforma, diversificação e Delta do Rio das
Pérolas” são temas antigos e que correm mesmo desde os
tempos da antiga administração portuguesa do território.
“Mas não estamos a falar do mesmo que falávamos
há décadas. Estamos falar de um plano novo”, avisou.
O secretário-geral adjunto do Fórum lembrou que
Macau vive sob o princípio de “um país, dois sistemas”
e que há uma questão de “necessidade de usufruir das
vantagens dos dois sistemas.”
“Neste caso devemos ser optimistas. Há aqui uma
novidade para Macau. Há uma orientação, uma obrigatoriedade de execução que não se viu no passado”, adiantou, mostrando-se confiante e optimista em como este
projecto “vai acontecer e rapidamente.”
Rodrigou Brum recordou igualmente a criação
do Fórum em 2003, há 16 anos, com o desígnio de fazer de Macau uma plataforma de ligação entre a China
e os PLP e contribuir para a diversificação da economia do território.
機遇
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葡語國家的平台，從而為促進澳門經濟多元化作出貢獻，
「大家都知道，在過去幾個世紀，澳門一直扮演著中葡平
台的角色，而除此之外，中葡論壇還催生了澳門的另一角
色」。羅德高所指的，就是澳門在大灣區規劃中的定位。
「經濟多元化已經說了幾十年了，澳門特區兩屆政
府也一直致力於推動經濟多元化發展。然而，這些年來並
未看到很大的成效。不過﹐隨着大灣區發展規劃綱要在今
年2月18日正式推出，我們意識到，如今經濟多元化的意
義，已跟我們在過去數十年來所認知的有所不同。」
羅德高還援引了規劃綱要中的一個段落：「大灣區
規劃綱要的其中一個目的，就是要支持澳門發展中國－葡
語國家金融服務平台、建立出口信用保險制度、建設成世
界旅遊休閒中心，以及探索建設澳門－珠海跨境金融合作
示範區等措施。」。
隨後，羅德高又列舉了一系列數字來佐證大灣區
規劃這一概念的潛力：大灣區面積不大，僅佔中國總面積
的1%，但卻佔了12%的GDP。大約有7,000萬人口，佔中
國總人口的5%，但也與英國的人口持平了。他說：「這
7,000萬人口的一半都集中在大灣區11個城市中的三個城

市：廣州、深圳和東莞。」他還強調大灣區 GDP高達15億
美元，其中三分之二（即10億美元）都集中在廣州、深圳
和香港三個城市。
副秘書長表示，在這7,000萬的人口總數中，澳門人
口所佔之比例甚微，但在不久將來，澳門會因為大灣區規
劃而「受到越來越多的關注」。據報導，澳門的人均GDP
將在明年躍居全球第一。
他又舉例說：「大灣區（廣東省、香港和澳門）的
空運能力將超越東京灣、紐約灣和三藩市灣的總和。」其
中，單是香港國際機場便承擔了其中五成的空運量，而大灣
區的機場多種多樣，儘管並不都是國際機場。光是看珠海機
場的規模就能對大灣區將來的空運能力有個大概的概念。
羅德高又指：「世界最大的10個集裝箱碼頭中有三個
在大灣區，世界最長的跨海大橋港珠澳大橋也在此。港珠澳
大橋，再加上橫琴和珠海機場之間的高速公路，（澳門）距
離香港機場便只有40分鐘的車程，而中間便是澳門機場」。
羅德高最後總結道：「我羅列這些數字是想讓大家
感到驚訝，我們生活在澳門，但很多時候卻並沒有意識到
我們所處的區域蘊藏著如此巨大的潛力」。

“Todos sabemos o papel desempenhado por
Macau ao longo dos séculos, mas há o para lá da plataforma PLP que é gerida pelo Fórum” e isso chama-se plano
da Grande Baía.
“Fala-se há décadas de diversificação. Os próprios
governos da RAEM têm estado muito empenhados nisso. Mas tem sido acrescentado pouco ao que existia. Não
se viram muitos avanços nestes anos todos. Mas a 18 de
Fevereiro passado, com o lançamento público do modelo de
desenvolvimento da Grande Baía percebemos que não estamos a falar do mesmo que falávamos há décadas”, afirmou.
O responsável citou depois uma passagem do programa apresentado há dois meses para justificar e vincar
o antes e o pós apresentação do Plano da Grande Baía:
“Apoiar Macau é um objectivo deste plano, através do desenvolvimento de uma plataforma de serviços financeiros
entre a China e os PLP, do estabelecimento de um sistema
de garantias de crédito à exportação para os PLP, a transformação de Macau num centro internacional de turismo
e lazer e a exploração e desenvolvimento de uma zona de
cooperação transfronteiriça entre Macau e Zhuhai.”
Rodrigo Brum passou depois à apresentação de um
conjunto de números que justificam todo o potencial instalado em cima do conceito do plano da GBA.
A Área da Grande Baía é reduzida, representando
apenas 1% da área total da China, mas significa no seu
conjunto 12% por cento do Produto Interno Bruto do país.
É uma área que tem uma população a rondar 70 milhões
de pessoas, 5% da população total da China, mas tanta
como o Reino Unido.
Chamou depois a atenção para a importância
do conceito concentração que estes números indicam.
“Destes 70 milhões, metade está concentrado em três das
11 cidades (9 + Hong Kong e Macau) da GBA: Cantão,
Shenzhen e Donguan”, indicou.

Salientou em seguida que 2/3 do PIB da GBA
(1,5 biliões de dólares) estão concentrados em três cidades: Cantão, Shenzhen e Hong Kong representam
um PIB que ronda um bilião de dólares.
Para Rodrigo Brum, Macau tem uma população
muito pequena num contexto de 70 milhões mas vai ter
num futuro próximo uma “atenção acrescida” sobre si.
Foi anunciado que o PIB per capita de Macau em 2020
deverá passar a ser o maior do mundo.
“Trata-se de um acontecimento importante em
si mesmo, mas também vai trazer uma atenção acrescida sobre Macau”, previu.
E voltou aos números: “Em termos de carga aérea, quando se fala nesta região da Grande Baía (província de Cantão, Hong Kong e Macau) estamos a falar
de uma quantidade superior ao conjunto das grandes
baías de São Francisco, Nova Iorque e Tóquio.”
Só um aeroporto, o de Hong Kong, é responsável
por metade dessa carga aérea. E estamos numa região
que tem variadíssimos aeroportos. Nem todos internacionais. E basta olhar para a dimensão do de Zhuhai
para se ter uma noção do que pode vir a ser.”
E os números não pararam. “Três dos 10 maiores portos de contentores do mundo estão nesta baía.
A maior travessia marítima do mundo está aqui, na
ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. E com ela e a continuação da auto-estrada entre Hengqin e o aeroporto
de Zhuhai, o aeroporto de Hong Kong passa a estar a
40 minutos de distância… e, claro, com o aeroporto de
Macau pelo meio.”
Rodrigo Brum concluiu, então, com uma espécie
de provocação: “Quero chocar-vos com estes elementos. Vivemos aqui nesta pacata cidade de Macau. Não
temos, muitas vezes, a noção do que está à nossa volta,
no que estamos metidos.”
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專訪澳門兩大發鈔行
探討澳門金融平台優勢
OPORTUNIDADES

ENTREVISTA COM OS DOIS BANCOS EMISSORES DE MACAU
EXPLORANDO A VANTAGEM DE MACAU COMO PLATAFORMA FINANCEIRA
澳門作為中國與葡語國家商貿合作服務平台，其兩大發鈔行—中國銀行澳門分行與大西洋銀行—將透過提供金融服務及
出口信用保險服務，為鞏固澳門的平台地位發揮重要作用。此外，兩家銀行將助力澳門在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》
（下稱「
規劃綱要」
）的框架下建設成葡語國家人民幣清算中心。
中國銀行與大西洋銀行負責人向《中葡論壇》論述了兩家銀行在大灣區中發揮的作用。其中，中國銀行澳門分行行長李光認
為，中國銀行擁有跨境業務優勢，以及豐富的全球撮合經驗，足以成為搭建大灣區企業和葡語國家商貿的首選銀行。以下為本
刊訪問李光行長的內容：

Os bancos emissores de Macau – Banco da China e Banco Nacional Ultramarino- vão ter papel importante no sucesso de Macau, como
plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, para a prestação de serviços financeiros, seguros de crédito à exportação e na criação
de um Centro de Liquidação em Renminbi para os Países de Língua Portuguesa no âmbito do Plano da Grande Área da Baia Guangzhou-Hong
Kong-Macau (GBA).
Responsáveis do BOC e do BNU referiram para o boletim do Fórum de Macau como pretendem concretizar o seu papel no GBA. Li Guang,
Director Geral do Banco da China Limitada, sucursal de Macau, acredita que com as vantagens nos negócios transfronteiriços e a experiência
rica nas bolsas de contactos internacionais, o Banco da China ficará, sem dúvida, no primeiro lugar da lista da construção do comércio entre as
empresas localizadas na Grande Baía e os Países de Língua Portuguesa. Em declarações ao boletim do Fórum fala sobre o papel de Macau como
plataforma financeira para a China e para os Países de Língua Portuguesa.
作為澳門的發鈔行，中國銀行可以為大灣區的落實做出哪
些貢獻？
中國銀行著眼於粵港澳大灣區的産業特點和市場需
求，圍繞人流、物流、資金流、信息流四大生産要素的跨境
流動，充分發揮自身多元化經營和跨區域服務的優勢，制定
了專屬的綜合金融服務方案。2018年，中國銀行從集團層面
特意爲大灣區精心設計了「支付通」、「融資通」和「服務
通」三大産品體系，以實際行動爲灣區的互聯互通、轉型升
級、科技創新、國際合作和民生福祉提供金融支持。
今年4月，中國銀行總行與澳門特區政府簽訂《中國
銀行配合澳門特別行政區政府融入粵港澳大灣區建設的服務
合作協議》。該協議是大灣區規劃綱要正式發佈後的第一份
銀政合作協議，充分發揮中國銀行國際化、綜合化經營的優
勢，對大灣區金融合作具有重要推動作用。
同時，中國銀行澳門分行積極落實大灣區金融建設，
在澳門先後發行了全球首筆等值18億美元「粵港澳大灣區」
澳門元債券、澳門首筆40億元離岸人民幣債券「蓮花債」、
45億元人民幣“一帶一路”債券等多種主題債券，不斷豐富
澳門金融業態，創造了多個澳門市場上的領先；發行了首支
澳門元的大灣區主題基金，該基金目前募集資金約5.6億澳
門元，澳門居民認購資金量超過一半，不僅豐富了澳門的金
融産品與投資渠道，更提升了灣區居民的金融獲得感；澳門
分行還推出了「粵澳商事登記銀政通」、推出了「中銀智慧
付」服務等産品，在澳門率先實現了同時支持支付寶、微
信、銀聯雲閃付、我行手機銀行的綫上支付渠道。截至5月
底，已簽約中銀智慧付商戶4,667家，爲澳門中小企提供了
實實在在的便利，進一步促進灣區金融創新。

Como banco emissor de Macau, que contributos pode o
Banco da China dar para a construção da Grande Baía?
O Banco da China, com base nas características
e necessidades dos clientes da Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau (GBA, na sigla em inglês), em torno da
circulação transfronteiriça dos quatro elementos produtivos, designadamente, o fluxo de pessoas, logística, capitais
e informações, irá fazer pleno uso das suas vantagens da
gestão diversificada e serviços inter-regionais, tendo para
esse efeito elaborado um programa personalizado de serviços financeiros. Em 2018, o Banco da China concebeu,
a nível do grupo, três sistemas de produtos que abrangem
pagamentos, créditos e serviços para a Grande Baía, prestando apoio financeiro com acções concretas para a conectividade, transformação e actualização, inovação científica, cooperação internacional e o bem-estar dos residentes
da Grande Baía.
O Banco da China celebrou com o Governo da
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) o
Protocolo de Cooperação dos Serviços do Banco da China
para a Integração do Governo da RAEM na Construção
da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o qual foi
o primeiro protocolo de cooperação entre o sector financeiro e o governo após a promulgação das Linhas Gerais
do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau. O protocolo, que utiliza
o potencial da internacionalização do Banco da China,
機遇
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大灣區計劃還提到廣東，香港和澳門金融機構之間的合作
對於海外金融業務的共同發展至關重要。中國銀行認為，
澳門金融業及其政策如何能融入到大灣區的發展計劃中？
《粵港澳大灣區規劃綱要》中，澳門被提及90多
次，除 香 港 外 遠 多 於其 他 城 市 ， 充 份 顯 中 央 對 澳 門的重
視。《規劃綱要》明確了澳門作爲四大中心城市之一,在大
灣區的定位是「一個中心、一個平台、一個基地」(世界旅
游休閒中心；中國與葡語國家商貿合作服務平台；以中華
文化爲主流、多元文化共存的交流合作基地)。從金融業
的角度看，澳門融入灣區發展，可以把握以下幾個發展機
遇：
（一）橫琴配合澳門經濟適度多元發展
習近平總書記在去年考察調研橫琴時强調，建設
橫琴新區的初心就是爲澳門産業多元發展創造條件。要加
强政策扶持，豐富合作內涵。打造「內地與港澳深度合作
示範區」，是《規劃綱要》明確的大灣區五大戰略定位之
一，而橫琴是重大合作平台。粵澳可以在橫琴，加快建設
粵港澳深度合作示範區、加强民生合作、加强對外開放合
作，在跨境交通、跨境旅游、跨境民生服務不斷實現創新
突破。可以說，澳琴合作發展，爲粵澳經濟金融合作拓寬
了空間，有助於促進澳門經濟適度多元發展。
澳門金融業會積極把握澳琴合作的發展機遇，推動
大灣區城市群資金流通機制在自貿區內先行先試。如中國
銀行就將集團的「公司金融特色融資平台」設了在澳門，
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不僅持續推進自貿區內金融機構與澳門同業聯動創新，積
極支持橫琴標志性跨境項目，已叙做了澳門第一筆橫琴、
南沙自貿區的人民幣「跨境直貸」業務。
（二）大灣區的發展將激發基礎設施的建設
據亞洲開發銀行預計，到2030年亞太區基建投資總
需求將超過26萬億美元，其中粵港澳大灣區基建項目是重
中之重。《規劃綱要》中提及，澳門方面的基礎設施建設
項目包括：蓮花口岸搬遷、珠海粵澳新通道、澳門國際機
場的擴建等重點項目。可以預見，未來粵港澳一體化基礎
設施建設中的信貸需求將更加旺盛。因此，澳門金融業將
助力灣區基礎設施互聯互通。如中國銀行澳門分行作爲澳
門地區的主流銀行，全力支持了港珠澳大橋、澳門北安客
運碼頭、澳門輕軌等大型項目的建設，將持續加大力度支
持澳門機場擴建、粵澳新通道等重點項目。
（三）特色金融産業的發展將服務大灣區建設
澳門的特色金融將圍繞中葡平台，服務大灣區建
設。《規劃綱要》明確提出，支持澳門打造中國－葡語國家
金融服務平台，建設成爲葡語國家人民幣清算中心，發揮中
葡基金總部落戶澳門的優勢，承接中國與葡語國家金融合作
服務。澳門金融業正探索與鄰近地區錯位發展，研究在澳門
建立以人民幣計價結算的證券市場、綠色金融平台等。
澳門金融業正以特色金融的發展作爲澳門經濟適度
多元的重要突破口，並持續爲中葡間投融資活動提供越來
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fará com que seja possível promover uma cooperação financeira importante na GBA.
A sucursal de Macau do Banco da China está simultaneamente empenhada de forma activa na concretização da construção do sector financeiro da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau, emitindo em Macau, sucessivamente, os primeiros títulos de dívida “Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau”, em patacas, num valor
equivalente a 1800 milhões de dólares, os primeiros títulos
de dívida “Lotus”, no valor de 4000 milhões de RMB, e os
títulos de dívida “Uma Faixa e Uma Rota”, no valor de 4500
milhões de RMB, entre outros, que enriquecem de forma
continuada os produtos financeiros no território, sendo
pioneira em várias áreas no mercado de Macau.
A sucursal de Macau do Banco da China emitiu o
primeiro fundo temático da Grande Baía, em patacas, actualmente valorizado em cerca de 560 milhões de patacas,
das quais mais de metade foram subscritos pelos residentes de Macau.
Isto não só enriqueceu os produtos financeiros e canais de investimento em Macau como também aumentou
o sentido de ganho dos residentes da Grande Baía.
A sucursal de Macau do Banco da China lançou
ainda produtos como o “Registo Comercial Conveniente
Guangdong-Macau – Banco-Governo Pass” e o “BOC

Smart Pay”, construindo o primeiro canal de pagamento
online que apoia simultaneamente o Alipay, o WeChat,
o QuickPass e a BOC Mobile Banking App (aplicação
do BOC para telemóvel). Até ao final de Maio, contabilizam-se já 4667 lojas que assinaram acordos com o “BOC
Smart Pay”, sendo este serviço conveniente para as pequenas e médias empresas de Macau, promovendo a inovação
financeira na Grande Baía.
Nas Linhas Gerais refere-se também o facto de que a
cooperação institucional entre Guangdong, Hong Kong
e Macau se reveste de uma enorme importância para
o desenvolvimento conjunto dos negócios financeiros
estrangeiros. Na opinião do Banco da China, de que
maneira o sector financeiro de Macau e as suas políticas podem integrar-se no plano de desenvolvimento da
Grande Baía?
Macau é mencionado mais de 90 vezes nas Linhas
Gerais, sendo a segunda cidade mais referida entre todas,
a seguir a Hong Kong, o que reflecte a importância atribuída a Macau pelo Governo Central. Nas Linhas Gerais
foi definida a posição de Macau, uma das quatro cidades de centro, como “Um Centro, Uma Plataforma, Uma
Base” da Grande Baía (nomeadamente, o Centro Mundial
de Turismo e Lazer, a Plataforma de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa e uma base de intercâmbio e de cooperação
com a cultura chinesa como dominante e a coexistência de
diversas culturas). Do ponto de vista do sector financeiro,
Macau necessita de aproveitar as seguintes oportunidades
para se integrar no desenvolvimento da Grande Baía:
I) Hengqin apoia Macau na diversificação económica
O Secretário-Geral do Comité Central do Partido
Comunista da China, Xi Jinping, salientou, na sua visita de
estudo a Hengqin, no ano passado, que a intenção original
da construção da nova zona de Hengqin era criar condições para o desenvolvimento diversificado dos sectores em
Macau.
Destacou ainda a importância do reforço do apoio
político e do enriquecimento da cooperação.
A construção da “zona piloto de demonstração da
cooperação consolidada entre Guangdong, Hong Kong e
Macau” é um dos cinco posicionamentos estratégicos da
Grande Baía esclarecidos nas Linhas Gerais do Planeamento
e a ilha de Hengqin desempenha o papel de uma plataforma
de cooperação com significado. A província de Guangdong
e Macau podem aproveitar a ilha de Hengqin para acelerar
a construção da zona piloto de demonstração da cooperação consolidada entre Guangdong, Hong Kong e Macau,
reforçar a cooperação sobre o bem-estar dos povos e a
cooperação na abertura da China ao exterior e conseguir
avanços na inovação do trânsito, turismo e os serviços de
bem-estar transfronteiriços. Pode dizer-se que o desenvolvimento da cooperação na ilha de Hengqin alargou o espaço de cooperação económica e financeira entre a província
de Guangdong e Macau, contribuindo para a diversificação
adequada da economia de Macau.
機遇
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越深入的跨境金融服務。如：中國銀行澳門分行爲某中國
企業提供5.5億歐元銀團貸款，用以收購葡萄牙最大的保險
公司；籌組10億港幣銀團支持澳門企業在葡語市場的投資
業務；提供3,500萬歐元融資支持本地企業收購葡萄牙農
場，利用平台優勢積極推動中國與葡語系國家雙方投融資
業務。
（四）把握普惠金融機遇，促進澳門居民享受大灣區金融服
務的獲得感
澳門每年遊客3600萬，粵澳之間每天有30萬人次跨
境往來，加之灣區高淨值人群已近20萬人，跨境個人金融、
普惠金融的需求很大。伴隨著灣區基礎設施互聯互通，同城
化金融服務體驗是灣區居民的必然需求。因此，普惠金融的
業務機遇將有更大舞臺。
澳門金融業正以普惠金融作爲切入點積極助推大灣
區，打造宜居、宜業、宜游的優質生活圈建設，如中國銀
行推出了大灣區BOCPay、大灣區銀聯雙幣信用卡、大灣
區跨境繳費易、個人客戶「服務通」等便民措施，更以「
粵澳商事登記銀政通」等惠民服務，爲三地居民和企業提
供一站式服務。

O sector financeiro de Macau vai aproveitar activamente as oportunidades de desenvolvimento da cooperação entre Macau e a ilha de Hengqin, impulsionando a
aplicação-piloto do mecanismo de circulação de capitais
entre as cidades da Grande Baía na Zona de Comércio
Livre. Por exemplo, a “Plataforma de financiamento com
características próprias de Macau do Banco da China” foi
estabelecida em Macau, impulsionando de forma continuada a colaboração na inovação entre as instituições financeiras na zona de comércio livre e em Macau, apoiando activamente os projectos transfronteiriços de destaque
na ilha de Hengqin e realizando o primeiro negócio de
empréstimo directo transfronteiriço em RMB nas zonas
de comércio livre Nansha e ilha de Hengqin.
II) O desenvolvimento da Grande Baía irá incentivar a
construção de infra-estruturas
Uma previsão do Banco Asiático de
Desenvolvimento indica que, até 2030, o valor de investimento necessário para a construção das infra-estruturas
na Ásia-Pacífico, no total, vai ultrapassar 26 biliões de dólares, sendo o projecto mais destacado a construção das
infra-estruturas na Grande Baía Guangdong-Hong KongMacau. Refere-se nas Linhas Gerais do Planeamento que
os projectos da construção das infra-estruturas de Macau
abrangem: mudança do Posto Fronteiriço da Flor de
Lótus, novo acesso fronteiriço entre Guangdong e Macau
em Zhuhai, expansão do Aeroporto Internacional de
Macau, etc. Está previsto que poderá haver uma necessidade crescente dos negócios de crédito na futura construção das infra-estruturas, para a integração de Guangdong,
Hong Kong e Macau.
Portanto, o sector financeiro de Macau vai apoiar a
interligação nas infra-estruturas na Grande Baía.
Por exemplo, sendo o principal banco em Macau, a
sucursal de Macau do Banco da China efectuou um grande
機遇
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中國銀行與葡語國家一直保持著穩固的關係，它有哪些優
勢，可以成為大灣區企業家和葡語國家商人之間商業和聯
繫的橋樑？
中國銀行作爲中國國際化和綜合化程度最高的國
有商業銀行，始終高度重視並積極支持澳門的中葡平臺建
設。除了在澳門深耕近70年外，中國銀行還在葡萄牙、巴
西和安哥拉設有分支機構，初步建立了葡語國家的服務網
絡，具備爲全球及葡語國家客戶參與中葡發展機遇提供全
方位綜合金融服務的能力。
中國銀行澳門分行作爲澳門地區銀行人民幣清算
行，已加入人民幣跨境支付系統（CIPS），基本實現了對
葡語系國家資金清算的覆蓋。目前，已與17家葡語國家銀
行建立了代理行關係， 2018年辦理葡語系國家人民幣清算
金額達25億元。同時，中國銀行澳門分行正著手打造「中
葡投融資服務平台」，以中國銀行廣泛的客戶基礎與全球
的服務體系優勢，提供豐富的葡語國家投資項目信息，促
進中葡項目撮合與項目配對。
可以說，憑藉跨境業務的優勢，豐富的全球撮合經
驗，中國銀行無疑是搭建大灣區企業和葡語國家商貿的首
選銀行。

esforço para apoiar a construção da Ponte Hong KongZhuhai-Macau, do Terminal Marítimo de Passageiros da
Taipa e do metro ligeiro de Macau, entre outros grandes
projectos, e vai esforçar-se ainda mais para apoiar os projectos de destaque, tais como a expansão do Aeroporto
Internacional de Macau e o novo acesso fronteiriço entre
Guangdong e Macau.
III) O desenvolvimento do sector financeiro com características próprias irá servir a construção da Grande Baía
O sistema financeiro será construído tendo em
conta a plataforma entre a China e os Países de Língua
Portuguesa para servir a construção da GBA.
Nas Linhas Gerais foram esclarecidos os seguintes
elementos: prestar apoio à construção de Macau numa plataforma de serviços financeiros entre a China e os Países
de Língua Portuguesa e numa câmara de compensação
em RMB para os países referidos, fazer uso das vantagens
da transferência da sede do Fundo de Desenvolvimento
e Cooperação entre a China e os PLP (CPD Fund) para
Macau e prestar serviços de cooperação financeira entre
a China e os Países de Língua Portuguesa. O sector financeiro de Macau planeia explorar o desenvolvimento na
complementaridade de vantagens com as regiões vizinhas
e realizar estudos em relação ao estabelecimento de um
mercado de valores mobiliários em RMB e de uma plataforma de finanças verdes.
O sector financeiro de Macau está a promover o
desenvolvimento do sector financeiro com características próprias para o avanço na diversificação adequada da
economia de Macau e tem prestado serviços financeiros
transfronteiriços cada vez mais profundos, para apoiar as
actividades de investimento e financiamento entre a China
e os Países de Língua Portuguesa. Por exemplo: a sucursal de Macau do Banco da China concedeu um empréstimo, no valor de 550 milhões de euros, a uma empresa no
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在您看來，葡語國家和大灣區之間的商業機會有哪些？
在我們看來，葡語國家和大灣區之間的商業機會主
要集中在以下幾個方面：
（一）大灣區與葡語國家在開拓經貿往來上有著廣泛且深
入的合作空間
2018年,中國與葡語國家雙邊貿易總額（即全年進
出口商品總額）達1,473.5億美元，同比增長25%。澳門
特區政府2019年施政報告提及，澳門未來將有機結合“一
帶一路”，打造「巴西－拉丁美洲、葡萄牙-歐盟、安哥拉
和莫桑比克-非洲」三條對外經貿合作路徑，使中葡雙向
合作將拓寬至歐盟、拉美和非洲國家。因此，可發揮澳門
與葡語國家的聯繫優勢，爲內地尤其是大灣區企業與葡語
國家之間的貿易投資往來，提供金融、法律、信息等專業
服務。
（二）大灣區與葡語國家間在促進産業合作發展上潛力巨大
大灣區與葡語國家間在基礎設施、能源礦産、農
業 、 製 造 業 、 高 新 技 術 、 金 融 合 作 等 領 域 的 合 作潛力巨

interior da China, para adquirir a maior empresa de seguros de Portugal; reuniu 1000 milhões de HKD para apoiar
as actividades de investimento das empresas de Macau no
mercado dos Países de Língua Portuguesa; prestou financiamento, no valor de 35 milhões de euros, às empresas
locais, para adquirir explorações agrícolas em Portugal; e
aproveita as vantagens da plataforma, para impulsionar activamente as actividades de investimento e financiamento
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
IV) Aproveitamento de oportunidades financeiras benéficas e promoção do sentimento de realização dos residentes de Macau no usufruto dos serviços financeiros da
Grande Baía
Há 36 milhões de turistas em Macau anualmente e
300 mil visitantes entre Guangdong e Macau diariamente. Tendo ainda em consideração o número de indivíduos
com elevado património financeiro, que quase atingiu 200
mil, existe a necessidade de negócios transfronteiriços de
financiamento individual e inclusivo. Com a interligação
das infra-estruturas na Grande Baía, haverá uma procura
inevitável por parte dos residentes da Grande Baía pela experimentação dos serviços financeiros sob a forma de integração urbana. Portanto, as actividades de financiamento
inclusivo têm uma boa perspectiva.
O sector financeiro de Macau toma como ponto
de partida o financiamento inclusivo, para apoiar a construção de um ciclo de vida de boa qualidade, adequado
para morar, trabalhar e viajar. Por exemplo, o Banco de
Macau lançou várias medidas de utilidade para o público,
tais como o BOCPay na Grande Baía, o cartão de crédito em duas-moedas na Grande Baía, o “pagamento fácil
transfronteiriço na Grande Baía”, os “serviços ao indivíduo”, etc., ofereceu o serviço one-stop aos residentes e às
empresas de Guangdong, Hong Kong e Macau como o
Banco-Governo Pass.

大，而澳門作為大灣區中心城市，又是「海上絲綢之路」
中的重要節點和連通中國與葡語國家間的橋梁 ，平台作
用日益顯現。澳門銀行業界正積極促進中葡商業銀行搭建
長期穩定、優勢互補的合作夥伴關係。這種夥伴關係的搭
建，既能豐富中葡商貿合作內涵，使得葡語國家産品經澳
門更加便捷進入內地市場；又能促進産能合作，更好地助
力內地企業「走出去」，成爲推進葡語國家基礎建設、產
業發展的催化劑。
（三）大灣區與葡語國家可以更爲廣泛的金融力量服務中
葡商貿合作
目前澳門銀行公會已聯同葡萄牙銀行公會、莫桑比
克銀行公會、幾內亞比紹銀行與金融機構公會、聖多美銀
行協會等共同簽署了《推動澳門與葡語國家商業銀行合作
倡議書》，將充分利用各自在信息、人才、産品、渠道等
方面的優勢，進一步加强合作，互通有無，以更爲廣泛的
金融力量做好中國與葡語國家商貿合作的金融服務，促進
中葡之間的商業合作、經濟發展、民生幸福。

O Banco da China tem mantido relações estáveis com
os Países de Língua Portuguesa, que vantagens próprias
podem servir de ponte de comércio e contactos entre
empresários da Grande Baía e homens de negócios dos
Países de Língua Portuguesa?
Sendo o banco estatal comercial com o maior nível de internacionalização da China, o Banco da China
tem concedido desde sempre uma grande importância
e apoio activo à construção de Macau enquanto plataforma entre a China e os países lusófonos. Além dos
trabalhos incansáveis durante cerca de 70 anos em
Macau, o Banco da China estabeleceu ainda sucursais
em Portugal, Brasil e Angola, tendo estabelecido como
prioridade a rede de serviços para os Países de Língua
Portuguesa, de modo a ser capaz de prestar serviços financeiros integrais, em termos globais, para os clientes
de todo o mundo e dos países lusófonos participarem
nas oportunidades de desenvolvimento existentes entre
a China e os respectivos países.
Sendo um banco de pagamentos em RMB de
Macau, a sucursal de Macau do Banco da China já se integrou no sistema de pagamento transfronteiriço em RMB
(CIPS), basicamente cobrindo as actividades de compensação de capitais dos Países de Língua Portuguesa.
Actualmente, já se criaram relações de representação
com 17 bancos dos Países de Língua Portuguesa, tendo o
valor de liquidação destes países, em 2018, sido de 2500
milhões de RMB.
A sucursal de Macau do Banco da China está empenhada na construção da “Plataforma de Serviços de
Investimento e Financiamento entre a China e os Países
de Língua Portuguesa”, que tem como vantagem a gama
ampla de clientes do banco e o sistema global de serviços,
oferecendo diversas informações sobre os projectos de
investimento nos Países de Língua Portuguesa e ajudando a criar contactos entre as partes.
機遇
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Pode dizer-se que, com a vantagem dos negócios
transfronteiriços e experiências ricas na criação de contactos a nível global, o BOC é, sem dúvida, a melhor escolha
para construir a plataforma de cooperação comercial entre
empresas na Grande Baía e os Países de Língua Portuguesa.
Na sua opinião, quais as oportunidades de negócio
que existem entre os Países de Língua Portuguesa e a
Grande Baía?
Na nossa perspectiva, as oportunidades de negócio
entre os Países de Língua Portuguesa e a Grande Baía são
as seguintes:
I) A Grande Baía e os Países de Língua Portuguesa têm um
enorme e profundo espaço de cooperação para desenvolver as trocas económicas e comerciais.
Em 2018, as trocas comerciais bilaterais entre a China
e os Países de Língua Portuguesa (ou seja, o montante total
anual de importação e exportação de mercadorias) atingiu
147,35 mil milhões de dólares, registando um aumento de
25,3% em termos homólogos. O Governo da RAEM, no
Relatório das Linhas de Acção Governativa para 2019, referiu que, em articulação com a Iniciativa “Uma Faixa e Uma
Rota”, Macau iria tirar partido das três rotas de cooperação
económica e comercial com o exterior - do Brasil que serve
de ponte para a América Latina; de Portugal que dá acesso
à União Europeia e de Angola e Moçambique que fazem a
ligação com os demais países africanos.
A cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa será alargada à União Europeia, América
Latina e países africanos que poderão beneficiar com as
vantagens de Macau e dos Países de Língua Portuguesa
nomeadamente nos sectores financeiro, jurídico, de informação e serviços profissionais para promover o comércio e
investimento entre as empresas do China Continental, especialmente as da GBA, e os Países de Língua Portuguesa.
II) As relações entre a GBA e os Países de Língua
Portuguesa possuem enorme potencial para promover o
desenvolvimento e a cooperação industrial.
O potencial de cooperação entre a Grande Baía e os
Países de Língua Portuguesa é enorme, em áreas como as
infra-estruturas, energia e minerais, agricultura, indústria
transformadora, alta tecnologia e inovação e cooperação
financeira. Macau, como uma cidade centro da Grande
Baía, bem como o ponto crucial da Rota Marítima da Seda
e a ponte que liga a China e os países lusófonos, assume-se cada vez mais no seu papel de plataforma. O sector
bancário de Macau está a contribuir para que os bancos
comerciais chineses e lusófonos estabeleçam relações de
parceria estáveis a longo prazo e com complementaridade de vantagens. O estabelecimento de tais relações não só
enriquece a cooperação comercial sino-lusófona e facilita
a entrada, através de Macau, dos produtos dos Países de
Língua Portuguesa no mercado do interior da China, mas
também incentiva a cooperação da capacidade produtiva e
ajuda mais eficazmente o desenvolvimento de negócios no
estrangeiro por parte das empresas chinesas, tornando-se
機遇

| OPORTUNIDADES

um catalisador no impulsionamento da construção de infraestruturas e desenvolvimento industrial.
III) A Grande Baía e os Países de Língua Portuguesa podem aproveitar a força financeira mais ampla para servir
a cooperação comercial
A Associação de Bancos de Macau já assinou, conjuntamente com as associações portuguesa, moçambicana
e são-tomense de bancos e com a Associação Profissional de
Bancos e Estabelecimentos Financeiros da Guiné-Bissau, o
acordo para a Iniciativa do Avanço da Cooperação entre
Bancos Comerciais dos Países de Língua Portuguesa e de
Macau. Assim, vai aproveitar plenamente as vantagens de
todas as partes, em termos de informações, quadros, produtos, canais, etc., continuando a reforçar a cooperação,
compartilhando o que falta à outra parte, usando a força
financeira mais ampla para bem servir a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e
promovendo a cooperação comercial, o crescimento económico e o melhoramento do bem-estar social na China e
nos Países de Língua Portuguesa.
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大西洋銀行執行董事卡洛斯·西德·阿爾瓦雷斯認為，大西洋銀行在澳門本地、以及澳門、大灣區與葡語國家之間的關係中
都扮演著重要角色。以下為本刊訪問阿爾瓦雷斯的內容。

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Banco Nacional Ultramarino, Carlos Cid Alvares considera que o banco português tem um
papel importante em Macau e na relação da região administrativa especial e da Grande Baía com os Países de Língua Portuguesa.
作為澳門的發鈔行，大西洋銀行可以為大灣區重要項目的
落實作出哪些貢獻？
大西洋銀行在推進澳門成為中國—葡語國家金融服
務平台肩負著更大的責任。這不僅僅是因為大西洋銀行是
發鈔行，更是因為我行的發展與澳門特別行政區的成長和
繁榮密不可分。作為澳門第一家商業銀行，大西洋銀行從
一開始就致力為澳門市民、本地企業，以及有意在澳門發
展的企業和企業家提供服務，並為其在澳門與海外的業務
提供一切必要的支持。作為一家在葡語國家開展業務的歐
洲銀行，我們不僅以推動並協調各地金融機構為使命，還
會對各企業的國際化進程給予支持。
從這個意義上說，澳門的經濟多元化發展，及其作
為中葡交流平台的優勢，都會對澳門成為大灣區招商引資

O Banco Nacional Ultramarino (BNU), enquanto
banco emissor de Macau, que contributo pode dar
para a concretização destes projectos que são considerados de importância para o Plano da Grande Área da
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA, na sigla
em inglês)?
O BNU tem uma responsabilidade acrescida no
apoio ao desenvolvimento de Macau como plataforma financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
Não apenas pelo facto de ser um banco emissor de moeda, mas também porque o crescimento e prosperidade da
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) estão
indelevelmente interligados com os do banco. Sendo o

卡洛斯·西德·阿爾瓦雷斯
Carlos Cid Alvares
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中介的定位起到關鍵作用，而中葡雙方的歷史文化差異，
也將使澳門的重要地位得以延續。
大西洋銀行一直積極與中國銀行澳門分行展開合
作，雙方在2015年簽署了一項合作協定，旨在設立平台
探索潛 在 商 機 ， 並 聯手 推 動 企 業 （ 通 過 中 國 銀 行 ）向中
國市場 擴 張 ， 又 （ 通過 葡 萄 牙 儲 蓄 信 貸 銀 行 集 團 ）向葡
語國家 進 軍 。 為 了 更快 、 更 靈 活 地 滿 足 市 場 需 求 ，並為
企業提 供 多 元 化 的 產品 和 服 務 ， 各 個 金 融 機 構 之 間的合
作是非常重要的。
大西洋 銀 行 是 如 何 看待 中 國 對 澳 門 金 融 業 政 策 的 定位？
這些政策又將如何落實？
金融服務是令澳門成功發揮中葡平台作用的其中
一個關 鍵 因 素 ， 因 此， 發 展 並 深 化 澳 門 的 金 融 服 務，從
而令企 業 視 澳 門 為 一個 綜 合 服 務 中 心 ， 是 至 關 重 要的。
在這裡 ， 企 業 可 以 找到 最 適 合 的 金 融 工 具 ， 以 助 力它們
在大灣區及葡語國家的業務拓展。
香港已在世界金融舞台中佔有重要席位，澳門必須
著重發揮自身的優勢，為更易把握的利基業務，即中葡方
面的貿易，提供獨特的服務。在此背景下，在中國—葡語
國家經貿合作論壇（澳門）的框架內，已實施了一系列舉
措，例如在2016年10月第五屆部長級會議上落實中國與
葡語國家商貿合作服務平台綜合體的建造，以及中國與葡
語國家企業家聯合會的設立，讓相關企業得以共用資訊、
分享經驗和發現商機。此外，中央政府也通過讓中葡合作
發展基金總部落戶澳門發出了重要信號。

primeiro banco comercial de Macau, o BNU tem na sua
génese o objectivo de servir a população e empresas locais mas também as empresas e empresários que aqui se
queiram instalar facultando todo o apoio necessário às
suas operações em Macau e no exterior. Como banco europeu, com presença nos países lusófonos, a sua missão
também passa pela dinamização e intermediação entre
os diversos agentes desses mercados e no apoio à internacionalização das empresas.
Neste sentido, a diversificação da economia da
RAEM e o foco na sua vantagem competitiva como lugar de intercâmbio entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, é essencial para que Macau encontre o seu
espaço na Área da Grande Baía, como facilitador dos negócios sino-lusófonos, mantendo em simultâneo a sua
relevância também pela diferenciação que esta herança
cultural lhe proporciona.
O BNU tem vindo a cooperar activamente com o
Banco da China – Sucursal de Macau, com o qual estabeleceu um Protocolo de Cooperação em 2015, no sentido de estabelecer uma plataforma que permita explorar
potenciais oportunidades de negócios e reunir esforços
no sentido de promover a expansão das empresas para o
mercado chinês (via BdC) e lusófono (via Grupo CGD),
respectivamente. A colaboração entre as diversas instituições financeiras é fundamental no sentido de responder às necessidades do mercado de uma forma mais
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中央政府制定了相關指導方針，以支持澳門發展特
色金融產品和服務，如金融租賃（由大西洋銀行負責，目
前仍在開發階段）、綠色金融、出口信用保險、以人民
幣計價結算的證券市場（由澳門政府及澳門金融管理局負
責，目前仍在研究階段），並將澳門打造為葡語國家人民
幣清算中心。此外，我認為澳門─珠海跨境金融合作示範
區的設立也正在研究中。澳門通過擴大服務範圍，在鞏固
其中葡金融服務平台的定位方面又邁出了新的一步，也從
而滿足了各企業的潛在需求。
大西洋銀行正準備參與大灣區這一大型項目。面
對著一個擁有7,000萬人口、GDP達到15億美元的新興市
場，葡萄牙與其他葡語國家擁有哪些發展優勢呢？
大西洋銀行是一家基礎堅實、穩定的金融機構，在
中國與葡語市場擁有豐富經驗和知識。因此，本行已準備
好以中葡企業合作夥伴的身份，參與到大灣區的發展項目
中，並已於2017年在橫琴建立分行，以便更貼近當地客
戶。
對葡萄牙與其他葡語國家而言，大灣區項目優勢顯
著，因為大灣區是一個極具活力的市場，也是中國最富裕
的地區之一，具有悠久的對外開放傳統（珠江三角洲見證
了中國與西方初期的海上貿易往來）。值得注意的是，中
華人民共和國於80年代開放的首批經濟特區中，有三個
設於廣東省（深圳、珠海及汕頭），因而吸引了眾多外資
企業進駐於此，並促進了廣東地區的經濟發展。如今，深
圳是世界上最先進的技術開發及創新中心之一，中國許多
行業巨頭都匯聚此地，其中包括華為、騰訊、中興、聯

rápida e ágil, oferecendo uma oferta alargada de produtos e serviços às empresas.
Como vê o BNU esta orientação da China em relação à
política do sector financeiro de Macau e como pode ser
posta em prática?
Os serviços financeiros são um dos aspectos fundamentais a considerar no sucesso da RAEM como plataforma de serviços entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. É importantíssimo o desenvolvimento e
aprofundamento desta componente, porque é necessário
que as empresas vejam Macau como um centro integrado de serviços, onde podem encontrar os instrumentos
financeiros mais adequados à sua expansão na área da
Grande Baía, bem como nos Países de Língua Portuguesa.
Sendo Hong Kong uma praça financeira de grande
relevância mundial, Macau tem de apostar nas suas especificidades e na oferta de serviços distintos para um nicho de negócio que, pelas suas características, mais facilmente poderá captar, ou seja os negócios sino-lusófonos.
Neste sentido, no âmbito do Fórum para a Cooperação
Económica e Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, existe um conjunto de iniciativas,
tais como a construção do Complexo da Plataforma de
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China
e os PLP, tendo-se também constituído a Federação
Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa,
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想、大疆、格力等等。中國政府也表示，深圳市獲得的國
際專利比法國和英國還要多。我們可以預見到，隨著大灣
區各城市間的聯繫變得更為密切，創新元素的集聚性與流
動性加強，深圳將在創新領域得到更深層次的發展。
中央政府制定的「規劃綱要」的實施，也將進一步
促進創新領域的發展，並惠及大灣區內所有城市，通過其
傑出貢獻，使各城市重點發展自身的特色產業。「規劃綱
要」將澳門定位為重點城市之一，與香港、廣州、深圳並
列，一同被視為大灣區整合的動力。
根據中央政府的規劃，澳門應當成為世界旅遊休閒
中心和中國與葡語國家商貿合作服務平台，以促進經濟多
元化發展。而香港則應繼續提升其作為全球服務中心（交
通、物流、商業、金融、法律、商業），以及人民幣離岸
金融中心的地位。廣州作為省會，是大灣區的綜合交通樞
紐，也是國際工商業、科技、教育和文化中心，應推動其
在相關方面的發展。而深圳的主要角色是鞏固並強化自身
的技術資本，並深化其作為全球創新創意中心的定位。
這樣一來，葡萄牙與其他葡語國家都可從大灣區中
受 益 ， 並 通 過 澳 門 進 入 更 廣 泛 、 更 多 元 的 經 濟 地區，以
及享受到投資優惠政策。預計大灣區的國內生產總值將於
2030年超越東京灣和三藩市灣。據當地一家報紙報導，
大灣區目前是亞洲第五大經濟體，擁有19家世界500強公
司，區內港口位列世上最繁忙的港口。
珠江三角洲僅佔中國人口的5％（即7,000萬人
口），卻創造了全國財富的11％，出口總額佔全國的三分
之 一 。 它 是 中 國 經 濟 最 繁 榮 、 最 具 活 力 的 地 區 之一，人

均收入在全國乃至全世界都位居前列。所有這 些因素匯
聚在一起，進一步促進了該地區的高速發展， 令珠江三
角洲越發成為一個生產中心，甚至提升成為科 研、創意
創新和尖端技術中心，並以增加經濟價值為目 的，成為
大灣區發展的基石。在經歷了經濟增長之後， 各企業肯
定會有融資的需要，也會對其他銀行產品及服 務有所需
求。因此，大西洋銀行已賦予了澳門分行及橫 琴的內地
分行戰略定位，希望能夠把握由此而來的機遇。

por ocasião da 5ª Conferência Ministerial do Fórum de
Macau (Outubro de 2016) com o objectivo de partilhar
informações, experiências e identificar oportunidades
para as empresas participantes. Além disso, o Governo
Central deu um sinal importante ao transferir a sede do
Fundo de Desenvolvimento e Cooperação entre a China
e os PLP (CPD Fund) para Macau.
O Governo Central definiu as orientações que visam
apoiar a RAEM a criar produtos e serviços financeiros específicos, como o Centro de Liquidação em Renminbi (que
está em fase de desenvolvimento pelo BNU), as finanças
verdes, os seguros de crédito à exportação, um mercado de
títulos em RMB (em fase de estudo pelo governo de Macau
e pela Autoridade Monetária de Macau), bem assim como
o desenvolvimento de Macau como um centro de compensação em RMB para os Países de Língua Portuguesa.
Ao alargar o leque da sua oferta, Macau dá mais
um passo no sentido de fortalecer a plataforma de serviços financeiros para os negócios China-Países de Língua
Portuguesa e dessa forma ir ao encontro das potenciais
necessidades das empresas.

O BNU é uma instituição financeira sólida, estável e com elevado capital de experiência e conhecimento nos mercados chinês e lusófono. Deste modo,
está bem preparado para participar neste projecto
como parceiro de negócios das empresas lusófonas e
chinesas. Para alavancar este propósito o BNU abriu
uma agência em Hengqin, em 2017, para estar mais
próximo dos seus clientes.
O projecto da Área da Grande Baía tem claras
vantagens para Portugal e restantes Países de Língua
Portuguesa dado tratar-se de um mercado com um
enorme dinamismo, numa das regiões mais ricas da
China e com uma grande tradição de abertura ao exterior (O Delta do Rio das Pérolas testemunhou os primeiros contactos comerciais com o Ocidente por via
marítima). É importante referir que três das primeiras
zonas económicas especiais da República Popular da
China foram estabelecidas na província de Guangdong
(Shenzhen, Zhuhai e Shantou), na década de 80, o que
contribuiu para o desenvolvimento económico da região, onde se instalaram inúmeras empresas estrangeiras. Shenzhen é, actualmente, um centro de desenvolvimento e inovação tecnológica dos mais avançados do
mundo, onde estão instalados os gigantes chineses do
sector: Huawei, Tencent, ZTE, Lenovo, Dajiang, Gree,
entre outros. De acordo com o governo chinês, a cidade de Shenzhen já obteve mais patentes internacionais

O BNU está preparado para participar neste grande
projecto da GBA e que vantagens podem ser obtidas por
Portugal e pelos outros Países de Língua Portuguesa ao
ser criado um mercado de 70 milhões de pessoas, onde
o PIB da região chega a 1,5 biliões de dólares?

在您看來，大西洋銀行與大灣區中的葡語國家 擁有哪些
機會呢？
對於各個企業而言，大灣區的許多重點領域都蘊
藏著無限機遇，如基礎設施（交通、能源、電 信、城市
廢物管理等）、科研創新、海洋經濟、環保與 生態、生
物技術以及通用專業服務領域，又如金融及法 律服務、
建築、工程、物流、教育、人力資源、旅遊、 健康、文
化和創意產業等等。
對於葡語國家的企業而言，將自己定位為中國公
司的合作夥伴，有助於它們在具有競爭優勢的 利基市場
中展開合作。比如說，葡萄牙的公司擁有一些 專業領域
的知識，如汽車及航空零部件的生產、工業、 製藥業、
紡織業、農業食品工業與環境業，以及建築、工程、
法律領域的諮詢服務等。這些企業在大灣區必 然會擁有
更多的機會，它們或許會與中國當地的合作夥 伴一起發
展，後者會幫助它們進軍中國市場，進入澳門 ─中國─
葡語國家的三角投資圈。
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葡萄牙與其他葡語國家都可從大灣區
中受益，並通過澳門進入更廣泛、更多
元的經濟地區，以及享受到投資優惠
政策。
PORTUGAL E OS OUTROS PAÍSES DE EXPRESSÃO LUSÓFONA
PODEM BENEFICIAR DESTA INTEGRAÇÃO AO TEREM ACESSO
FACILITADO, ATRAVÉS DE MACAU, A UM ESPAÇO ECONÓMICO
MAIS VASTO E DIVERSIFICADO, COM POLÍTICAS PREFERENCIAIS
QUE VISAM INCENTIVAR O INVESTIMENTO.

do que a França e o Reino Unido. É expectável que esse
desenvolvimento se aprofunde, à medida que aumenta
a ligação entre as diferentes cidades da Grande Baía
com uma maior concentração e fluxo dos factores de
inovação.
A execução do plano desenhado pelo Governo
chinês irá potenciar ainda mais o desenvolvimento
desta área, permitindo que todas as cidades beneficiem do mesmo, através do seu contributo distinto,
especializando-se naquilo que as diferencia. O plano
da GBA contempla Macau como uma das cidades-chave, ao lado de Hong Kong, Cantão e Shenzhen. Estas
cidades foram destacadas como motores da integração
da Grande Baía.
De acordo com o plano do Governo Central
da China, Macau deverá ser um Centro Mundial de
Turismo e Lazer e uma Plataforma de Cooperação
Comercial e de Serviços entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, promovendo uma maior diversificação da economia. Por sua vez, Hong Kong deverá
continuar a promover o seu estatuto como um centro
global de serviços (transportes, logísticos, comerciais, financeiros, jurídicos, empresariais) e como um
Centro offshore de Negócios em RMB. Cantão, enquanto capital provincial, deverá promover o seu desenvolvimento como uma plataforma de transportes
integrados da Grande Baía e também como um centro
internacional para a indústria, comércio, tecnologia,
educação e cultura. Relativamente a Shenzhen, o seu
papel fundamental é reforçar e aprofundar a sua vertente de capital tecnológica e de centro mundial de
inovação e criatividade.
Deste modo, Portugal e os outros Países de
Língua Portuguesa podem beneficiar desta integração ao terem acesso facilitado, através de Macau, a
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um espaço económico mais vasto e diversificado,
com políticas preferenciais que visam incentivar o
investimento. Prevê-se que o PIB da Baía do Rio da
Pérolas venha a ultrapassar o das baías de Tóquio e São
Francisco já em 2030. Actualmente, a Área da Grande
Baía constitui a 5ª maior economia da Ásia, alberga
19 das empresas da Fortune 500 e os seus portos estão
entre os mais movimentados do mundo.
O Delta do Rio das Pérolas com apenas cerca de
5% da população da China (70 milhões de pessoas),
gera 11% da riqueza total do país e 1/3 das exportações. Constitui uma das regiões economicamente mais
robustas e dinâmicas da China, sendo que o rendimento per capita está entre os mais elevados do país e do
mundo. Todos estes factores convergem para acelerar
ainda mais o motor do desenvolvimento, sendo que
esta região tem vindo a afirmar-se, cada vez mais, não
apenas como um centro de produção mas sobretudo
como um pólo de criatividade, investigação, inovação
e tecnologias de ponta com o intuito de acrescentar
valor à economia, sendo essa a matriz do desenvolvimento da GBA. Na sequência deste crescimento as empresas terão certamente necessidades de financiamento e de outros produtos e serviços bancários. O BNU
em Macau e na China Continental através da sua sucursal de Hengqin, está posicionado estrategicamente
para aproveitar as oportunidades que daqui advierem.
Na sua opinião quais as oportunidades que existem
para o BNU e para os Países de Língua Portuguesa
na GBA?
As empresas terão um mundo de oportunidades em diversos domínios que são considerados prioritários na GBA, nomeadamente, infra-estruturas
(transportes, energia, telecomunicações, gestão urbana de resíduos, etc), investigação cientifica e inovação,
economia marítima, protecção ambiental e ecologia,
biotecnologia e na área dos serviços profissionais em
geral: serviços financeiros e jurídicos, arquitectura,
engenharia, logística, educação, recursos humanos,
turismo, saúde, indústrias culturais e criativas, entre
muitas outras.
As empresas dos PLP podem, se o entenderem
conveniente, posicionar-se como parceiros das empresas chinesas, no sentido de colaborarem em determinados nichos de mercado onde detêm vantagens
competitivas. Por exemplo, empresas portuguesas com
conhecimento especializado em domínios tais como
produção de componentes para a indústria automóvel
e aeronáutica, empresárias das indústrias, farmacêutica, têxtil, agroalimentar e ambiental, e na área dos
serviços-consultoria arquitectura, engenharia, jurídica, etc. Estas empresas certamente terão um maior
leque de oportunidades na Grande Baía, porventura
com parceiros chineses locais, que apoiem a sua entrada no mercado e também numa lógica de triangulação de investimentos – Macau/China/Países de Língua
Portuguesa.
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中國與巴西
—— 勢不可擋的經濟關係
OPORTUNIDADES

CHINA-BRASIL: UMA RELAÇÃO ECONÓMICA COM CRESCIMENTO IMPARÁVEL
Fernando Correia報導
Por Fernando Correia

2

009年，中國首次超越美國，成為巴西第一大貿
易夥伴。美國於20世紀30年代從英國手中接棒，
成為巴西最大貿易夥伴國，並在此後的80年內一
直雄踞榜首。
就在中國成為巴西最大貿易夥伴的前
一年，美國與巴西貿易總額達530.3億美元，
同 年 ， 中 國 內 地 、 澳 門 、 香 港 與 巴 西 之 間 的 貿 易總額為
391.61億美元。第二年的情況則完全相反，美巴貿易銳
減，兩國貿易額降至356.27億美元，跌幅達174.03億美
元；與此同時，中國及兩個特別行政區與巴西的貿易總額
在2009年已達到了392.98億美元。
自那時起，美國便在與巴西的貿易中位居第二，且
與第一名的差距日益明顯。然而，中巴兩國之間的貿易往
來則以每年數十億的速度持續增長，並於2018年突破了
1024.16億美元；同年，美巴貿易額僅為577.41億美元，約
等於中巴貿易額的一半。

A

China é o maior parceiro comercial
do Brasil em termos mundiais desde
2009, ano em que os Estados Unidos
da América perderam a posição que
haviam mantido durante praticamente
80 anos, após a terem conquistado ao
Reino Unido na década de 1930.
Um ano antes, em 2008, as trocas comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil haviam atingido 53 030
milhões de dólares, contra 39 161 milhões de dólares do
agrupamento China, Hong Kong e Macau. No ano seguinte dá-se uma reviravolta, com o valor do comércio
EUA/ Brasil a cair abruptamente para 35 627 milhões de
dólares, uma queda de 17 403 milhões de dólares em apenas 12 meses, com a China mais as duas regiões administrativas especiais a somarem 39 298 milhões de dólares.
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2017年，巴西對華出口額佔巴西出口總額的22%
，而來自中國的進口額則佔據巴西進口總額的18%。2018
年，中國成為巴西10大主要出口產品最大進口國，具體包
括大豆、原油、鐵礦石與精礦、纖維素漿、牛肉等商品。
以大豆為例，中國在該年共計收購了巴西企業對外銷售大
豆總量的82%。
同樣，中國從巴西進口的原油佔巴西原油出口量的
一半以上，達到57%；鐵礦石與精礦進口量佔巴西出口總
量的54%；纖維素漿進口量僅略低於巴西出口總量的一
半，亦達到42%。

為滿足中國需求，巴西重新佈局其產業結構
中巴兩國雙邊貿易主要集中在原材料貿易，許多巴
西經濟學家對此發表了看法，Paulo Gala正是其中一位。
這位經濟學家曾於巴西聖保羅大學取得經濟學士學位，後
於聖保羅經濟學院取得博士學位，並自2002年起在該校任
教。Paulo Gala表示，在短短20年內，中國從兩方面對巴
西造成了巨大影響。
首先，中國憑藉其低成本、低售價、超競爭匯率，
以及史無前例的龐大生產規模等優勢，促使巴西製造業退
出國內和國際舞台；第二，由於中國從巴西進口的產品幾
乎全是原材料類商品，這讓巴西得以在生產原材料類商品
領域實現專業化。
他還表示：「我們破壞了本國製造業，巴西變成了
中國的原材料提供方以及工業品進口國。」據這位經濟學
家回憶道，1980年，巴西製造業生產規模高於當時中國和
韓國的總和，對外出口額亦高於上述兩國。
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儘管存在著諸多類似的觀點，但這並不妨礙巴西眾
多官員和企業家希望加強與中國的經貿往來。巴西出口與
投資促進局就是很好的例子，該機構正在為參加第二屆中
國進口博覽會（進博會）做準備；第一屆博覽會在2018年
11月於上海舉行。
準備工作始於在巴西舉辦的企業家論壇；該論壇由
聖保羅工業聯合會、巴西出口與投資促進局、巴西國家工
業聯合會、上海進博會主辦方以及中國駐聖保羅總領事館
共同舉辦。
自2009年起，中國企業開始認真看待巴西市場並加
大投資力度。同年，中國企業在巴西開展了三個併購項目
以及三個綠地投資項目，投資額分別為2,900萬美元和1.32
億美元。
根據巴西規劃、發展及管理部國際事務辦公室發佈
的最新一期中國對巴西投資雙月刊報告，2003年至2009
年間，中國每年在巴西的投資項目不超過兩個，且投資金
額較低，2008年甚至一個投資項目都沒有。
這一情況在2009年得到改善，中國對巴投資在隨後
幾年中呈指數增長。2010年，中國企業共計在巴西開展了
12個投資項目，其中九個為併購項目，投資額高達153.98
億美元，另有3個綠地投資項目，投資額為7.6億美元。
整體來看，2003年至2018年間，中國國有及私營
企業共計在巴西宣佈開展317個投資項目，預期投資金額
達1,339億美元。其中，155個項目得以落實，累計投資達
692億美元。
順利實施的155個項目中有29個綠地投資項目，投
資總額達36.1億美元；剩餘的126個為併購項目，中國企業
為此投入656億美元。
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A partir dessa data, os Estados Unidos foram
sendo remetidos para um segundo lugar cada vez mais
distante, com o comércio entre a China e o Brasil a dar
saltos quantitativos anuais na ordem de vários milhares
de milhões anuais até chegar a 2018 com um valor de
102 416 milhões de dólares, com as trocas comerciais
com os Estados Unidos a situarem-se em 57 741 milhões de dólares, ou cerca de metade.
Em 2017 a China representava 22% do total das
exportações e 18% das importações do Brasil e no ano
seguinte foi o maior importador de cinco dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil, concretamente de soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro e
concentrados, celulose e carne de vaca, tendo no caso
da soja comprado mais de 82% de todo o produto exportado pelas empresas brasileiras.
A China adquiriu igualmente mais de metade
dos óleos brutos de petróleo que o Brasil exportou,
com 57%, dos minérios e de ferros e concentrados com
54% e no caso da celulose ficou ligeiramente abaixo dos
50%, com 42%.

BRASIL REPENSOU SUA ESTRUTURA EMPRESARIAL PARA
RESPONDER ÀS NECESSIDADES DA CHINA
A concentração excessiva do comércio bilateral
da China com o Brasil nas matérias-primas levou já
alguns economistas brasileiros, caso de Paulo Gala, licenciado em Economia pela Universidade de São Paulo
e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas
FGV/EESP de São Paulo, onde é professor desde 2002,
a afirmar que a China deu dois golpes no Brasil em apenas 20 anos.
Em primeiro lugar desalojou a indústria brasileira nos mercados interno e mundial com custos baixos, venda abaixo do preço, câmbio ultra-competitivo e
escalas de produção sem precedentes e em segundo lugar, ao consumir quase que só matérias-primas, forçou
o país a ter uma especialização produtiva nesse sentido.
O professor afirma mesmo que “desmontámos as
nossas indústrias e tornámo-nos meros fornecedores
de matérias-primas e importadores de bens industriais
da China” e recorda que em 1980 a produção industrial
brasileira era maior do que a chinesa e a sul-coreana
somadas e que individualmente exportávamos mais do
que cada um desses países.”
Independentemente de pontos de vista semelhantes, os diversos agentes políticos e empresariais
do Brasil procuram reforçar as trocas comerciais com
a China, caso da Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) que já está a
organizar a participação brasileira na segunda Exposição
Internacional de Importação da China, cuja primeira
edição decorreu em Xangai em Novembro de 2018.
O início da preparação decorreu com a realização de um fórum empresarial, cuja organização foi
uma iniciativa conjunta da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP), Agência Brasileira

de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Confederação Nacional da Indústria (CNI), o
departamento chinês de organização da exposição de
Xangai e o Consulado-Geral da China em São Paulo.
2009 é igualmente o ano em que as empresas da
China começam a olhar a sério para o mercado brasileiro e nele começam a investir, concretamente com
três projectos de fusões e aquisições e outros três de
raiz, em que se propõem investir 29 milhões e 132 milhões de dólares, respectivamente.
O Boletim Bimestral sobre Investimentos
Chineses no Brasil da Secretaria de Assuntos
Internacionais do Ministério do Planeamento,
Desenvolvimento e Gestão do Brasil refere na sua edição mais recente que entre 2003, o primeiro ano da série, e 2009, os projectos chineses de investimento no
Brasil não excederam um ou dois por ano com valores
monetários diminutos, sendo que em 2008 não houve
um único.
Essa realidade, que começa a ser invertida em
2009, aumenta exponencialmente nos anos seguintes,
a começar logo em 2010 com 12 projectos, nove dos
quais de fusões e aquisições, com um montante aplicado de 15 398 milhões de dólares, e três de raiz com 760
milhões de dólares.
Em termos globais, entre 2003 e 2018 as empresas chinesas públicas e privadas anunciaram intenções
de investir no Brasil 133,9 mil milhões de dólares em
317 projectos, de que acabaram por se confirmar 155
com um investimento que ascendeu a 69,2 mil milhões
de dólares.
Dos projectos confirmados 29 representaram investimentos de raiz com um valor de 3610 milhões de
dólares, enquanto os restantes 126 disseram respeito a
fusões e aquisições em que as empresas chinesas aplicaram 65,6 mil milhões de dólares.
Analisando os dados divulgados por aquela
Secretaria de Assuntos Internacionais verifica-se que
o número de projectos confirmados oscila anualmente
entre 12 e 18, com um pico de 20 em 2017, o número
mais elevado de sempre, antes de voltar a cair para 15
em 2018.
O pico em termos de valor do investimento chinês no Brasil ocorreu em 2010, com 15 398 milhões
de dólares, até voltar a subir de forma acentuada em
2017 para 11 289 milhões de dólares, quando só o grupo China State Grid aplicou 1060 milhões de dólares
na compra das acções remanescentes da CPFL Energias
Renováveis.
O relatório “Foreign Direct Investment in Latin
America and the Caribbean in 2018”, da Comissão
Económica da Organização das Nações Unidas para
a América Latina e Caraíbas (CEPAL), menciona que
a entrada de investimentos no Brasil em 2017 colaborou para que a China se tornasse o maior investidor na
região em projectos de fusões e aquisições nesse ano,
quando empresas chinesas entraram fortemente no
sector brasileiro de energia.
機遇
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經過對國際事務辦公室發佈數據的分析，我們發
現，每年得以實施的項目數量在12至18個之間起伏不定；
落實項目數量於2017年達到頂峰，該年共有20個投資項目
得以開展，創歷史紀錄；2018年，這一數字再次下跌，僅
有15個項目被實施。
中國對巴西投資金額於2010年達到頂峰，該年，中
國共向巴西投資153.98億美元；2017年，投資總額再次大
幅回升，突破112.89億美元。其中，單是中國國家電網集
團收購巴西CPFL能源集團旗下新能源公司剩餘股份就已耗
資106億美元。
聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會發佈的《2018
拉美及加勒比地區外商直接投資報告》指出，2017年，中
國投資大量湧入巴西能源行業，這使得中國在該年成為拉
美及加勒比地區企業併購領域最大的投資國。
中國企業在巴西的投資項目中，有近七成集中在石
油、天然氣開採、電力、金屬礦產開採以及冶金等四大行
業，其中絕大部分投資（72%）由中國國有企業主導。
以研究機構美洲對話（Diálogo Inter-Americano）
公佈的數據為例，中國企業通過六次投資（2009年一
次，2015年兩次，2016年兩次，2017年一次），共向巴西
能源行業投資367億美元。
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除了上文提及的四大主要行業及農產業；中國亦在
巴西服務業扮演著重要角色，比如阿里巴巴旗下「全球速
賣通」和叫車應用程式「99出租車」；此外，中國投資還
廣泛涉及教育、醫療服務、零售、信息技術等多個行業。
然而，中國與巴西的關係不僅僅局限於貿易和投資
兩方面。在此要特別提到中巴擴大產能合作基金。該基金
的預期資金規模為200億美元，其中中拉產能合作投資基
金（Claifund）出資150億歐元，剩餘的50億歐元由巴西方
面提供，資金主要來自國家社會經濟發展銀行以及巴西聯
邦儲蓄銀行。
該基金由中巴雙方共同管理，旨在支援基礎設施、
製造業、技術以及農業項目發展。截止目前，該基金已對
五個項目進行了分析，其中4個是基建項目，另外一個為製
造業項目。上述五個項目預計將接受24億美元資助。
為進一步深化巴西與中國在經濟和貿易領域的關
係，巴西政府期望中國企業加大對當地投資項目的投入，
而不是僅以併購的模式來進行投資。此外，巴西對華出口
商品亦應實現多元化發展，因為現階段，巴西對華出口僅
集中在某幾類商品。巴西政府希望中國企業把巴西視為在
拉美地區進行貿易和出口的平台。同時，兩國亦應加強在
科學、技術、創新和教育領域的合作。
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Quase 70% dos investimentos efectuadas pelas empresas chinesas no Brasil estiveram concentrados em quatro
sectores - extracção de petróleo e gás natural, energia eléctrica, extracção de minerais metálicos e metalurgia, sendo a
maior parte ou 72% dos investimentos liderados por empresas públicas.
De mencionar, por exemplo, que em seis operações
- uma em 2009, duas em 2015 e em 2016 e uma em 2017
- as empresas chinesas aplicaram 36,7 mil milhões de dólares apenas no sector da energia, segundo dados do Diálogo
Inter-Americano.
Além dos quatro grandes sectores já mencionados,
bem como no agro-negócio, a China está hoje presente no
Brasil no sector dos serviços, de que se destacam a AliExpress,
99 Taxis, na educação e prestação de serviços de saúde, comércio a retalho e tecnologias de informação, entre outros.
Mas o relacionamento entre o Brasil e a China vai
muito além do comércio e dos investimentos, sendo de realçar em particular o Fundo Brasil-China de Cooperação para
a Expansão da Capacidade Produtiva, que tem uma dotação prevista de 20 mil milhões de dólares, com o Fundo de

Cooperação Chinês para Investimento na América Latina
(Claifund) a ser responsável por 15 mil milhões de dólares e
o Brasil pelos restantes cinco mil milhões, que terão origem
preferencialmente no Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social e na Caixa Económica Federal.
Este fundo, que tem uma governação paritária, destina-se a apoiar projectos em infra-estruturas, indústria,
tecnologia e agro-negócio, tendo até à data sido seleccionados para análise cinco projectos - quatro de construção de
infra-estruturas e um do sector industrial – para receber um
financiamento conjunto de 2,4 mil milhões de dólares.
Para aprofundar ainda mais as relações comerciais e
económicas com a China, as autoridades do Brasil pretendem que as empresas chinesas invistam cada vez mais em
projectos de raiz ao invés de, como até agora, em fusões e
aquisições, diversificar o tipo de exportações brasileiras para
a China, concentradas como estão em poucos tipos de produtos, fazer com que as empresas chinesas utilizem o país
como plataforma para exportações e negócios na América
Latina e intensificar as parcerias em ciência, tecnologia, inovação e educação.
機遇
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自2010年起在巴西的中國公司
汽車
陝西重型汽車進出口有限
公司
中國重型汽車集團有限
公司
福田歐馬可
福田汽車
東方鑫源控股有限公司
Jack
安徽江淮汽車集團股份有
限公司
三一重工股份有限公司
奇瑞汽車股份有限公司
眾泰汽車股份有限公司
陝西汽車集團有限責任
公司
比亞迪
十堰市鄖利宏工貿有限
公司
農業-農產業-畜牧業
中信集團/湖南大康國際農
業食品股份有限公司
海航現代物流集團有限公
司/長江發展有限公司
豐原集團
湖南大康牧業股份有限
公司
航空
海航集團
銀行
中國建設銀行
中國工商銀行
能源
中國長江三峽集團有限
公司
國家電網有限公司
Astrometry
山東電力基本建設總公司
中國石油天然氣集團公
司/中國海洋石油集團有
限公司
比亞迪
中國石化集團公司
教育
Glory To
電子
富士康科技集團
聯想集團
CiaoHub

機遇

| OPORTUNIDADES

EMPRESAS CHINESAS NO BRASIL DESDE 2010
金融
騰訊科技股份有限公司
復星國際有限公司
交通銀行
交通銀行
家電
TCL多媒體科技控股有限
公司/SEMP
資訊技術
滴滴出行
礦業
洛鉬國際/洛陽欒川鉬業集
團股份有限公司
機械
中聯重科股份有限公司
雷沃重工股份有限公司
山東臨工工程機械有限
公司
CR宗申公司
徐州工程機械集團有限
公司
中聯重科股份有限公司
房地產
復星國際有限公司
鋼鐵
中巴新能環鋼鐵公司
運輸與基建
招商局港口控股有限公司
中國交通建設股份有限
公司

AUTOMÓVEL
Shacman
Sinotruck
Futon Aumark
Foton Motors
Shineray
Jack
Jianhuai
Sany Heavy Industry
Chery
Zotye
Shaanxi Automobile Group
BYD
Shiyan Yunlihong Industrial
and Trade
AGRICULTURA-AGRONEGÓCIO
CITIC Hunan Dakang
International
HNA Modern Logistic/
Yangtze River Development
BBCA
Hunan Dakang Pasture
AVIAÇÃO CIVIL
HNA
BANCA
China Construction Bank
ICBC
ENERGIA
China Three Gorges
State Grid
Astrometry
Shandong Electric Power
Construction Co
CNPC/CNOOC
BYD
Sinopec
EDUCAÇÂO
Glory To
ELECTRÓNICA
Foxconn
Lenovo
CiaoHub
FINANÇAS
Tencent Holdings
Fosun International Ltd
Bank of Communications
Bank of Communications

ELECTRODOMÉSTICOS
TCL Multimedia/SEMP
TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÂO
DiDi Chuxing
MINAS
Cmoc/China Molybdenum
MAQUINARIA
Zoomlion
Foton Lovoi Bramax
Shandong Lingong
Construction Machinery
CR Zongshen
Xuzhou Construction
Machinery Group
Zoomlion
IMOBILIÁRIA
Fosun International Ltd
AÇO
CBSteel
TRANSPORTES E
INFRA-ESTRUTURAS
China Merchant Port
Holdings
China Communications
Construction Co
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深化中葡合作

實現互利共贏

PRESIDENTE XI JINPING PROMETE MAIS COOPERAÇÃO
ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

以

「共建“一帶一路”、開創美好未來」為
主題的第二屆“一帶一路”國際合作高峰
論壇，於4月25至27日期間在北京隆重舉
行，並以促進“一帶一路”沿線國家和地區
的高質量發展為目標。中國國家主席習近
平出席了開幕儀式，並發表主旨演講。
是次論壇匯聚了37個參與國的
國家元首，包括葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩，以及
5,000名來自150多個國家和90多個國際組織的與會者。澳
門特首崔世安亦率領了澳門特區代表團參與其中。
其後，中國國家主席習近平於4月29日在人民大會堂
會見了葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩，並承諾中國將與
葡語國家在“一帶一路”框架下開展更多合作。「中方願同葡
方一道，推動中國與葡語國家合作取得更多成果。」習主席
對馬塞洛·雷貝洛·德索薩總統說道。

O

Presidente Xi Jinping prometeu mais
cooperação entre a China e os Países
de Língua Portuguesa ao abrigo da
iniciativa Uma Faixa e Uma Rota.
Esta afirmação foi proferida
quando Xi recebeu o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa no
Grande Palácio do Povo, em Pequim, a 29 de Abril passado.
Rebelo de Sousa foi um dos chefes de Estado
e de governo de 37 países que participaram no 2.º
Fórum Uma Faixa e Uma Rota para a Cooperação
Internacional, que decorreu na capital chinesa de 25 a
27 de Abril. O Fórum contou igualmente com a participação de 5000 pessoas de mais de 150 países e de 90
organizações internacionais.
習近平主席與葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩
Presidente Xi Jinping e o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa
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習近平主席與葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩
Presidente Xi Jinping com o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa

「我們視葡萄牙為共建“一帶一路”的重要夥伴，希
望深化雙方在貿易、投資、能源和基礎設施等領域的合作。
中葡互為重要戰略合作夥伴，利益契合度高，經濟互補性
強。」習主席續說。
雷貝洛·德索薩亦表示，葡萄牙出席高峰論壇，代表
了該國對中國“一帶一路”倡議的支持。他又指：「葡方願
與中方深化貿易、投資、科技和文化聯繫，拓展第三方市
場合作。」
加強中葡論壇（澳門）的作用也是會議的議題之一。
葡萄牙總統在會上強調，中國政府特別關注葡語國家共同
體，並表示其中一種可能的方式就是「通過中葡論壇」。
隨後，兩國元首共同見證了一系列合作文件的簽署，
其中包括一份第三方市場合作框架協議。根據中國官方數
據，2018年，中葡雙邊貿易額超過60億美元，同比增長
7.27%。
根據新簽署的諒解備忘錄，葡萄牙和中國將就雙邊關
係和國際政局定期進行政治磋商，並將通過每年一次的部長
級互訪（在中國或是葡萄牙舉行）增加兩國政府官員之間的
接觸。
葡萄牙經貿投資促進局與中國出口信用保險公司在北
京簽署了第三方市場合作框架協議，並與孔子學院簽署了在
葡萄牙的中學教育開展漢語教學的合作協議。
莫桑比克總統菲利普·紐西也是論壇的出席者之一。
習近平主席向紐西總統表示，中國與莫桑比克兩國已就共同
推進“一帶一路”合作規劃達成共識，雙方要致力於推動合作
提質增效。習主席又強調，兩國在履行上述義務的同時，亦
應加強人文交流，讓中莫友誼世代相傳。
紐西總統表示，建設“一帶一路”有利於世界經濟增長
與平衡發展，不論對莫桑比克還是整個非洲地區都是非常重
要的。「莫桑比克願與中方深化戰略伙伴關係，加強廣泛領
域合作，開展治國理政經驗交流。」紐西說。會後雙方簽署
了多份雙邊合作文件。
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Esta edição do Fórum estava subordinada ao tema
“Cooperação Faixa e uma Rota: Construir um futuro melhor e partilhado”, visando promover o desenvolvimento
de elevada qualidade dos países e regiões situados ao longo da Uma Faixa e Uma Rota.
“A China está disponível para cooperar com
Portugal para fomentar uma cooperação mais produtiva
com os Países de Língua Portuguesa”, disse Xi a Marcelo
Rebelo de Sousa.
“Consideramos Portugal como um parceiro significativo para a construção conjunta da Uma Faixa e Uma
Rota. Pretendemos fortalecer a cooperação bilateral em
áreas como o comércio, investimento, energia e infra-estruturas. Somos parceiros estratégicos importantes, com
grande convergência de interesses e aspectos das nossas
economias altamente complementares.”
Durante o encontro o reforço do papel desempenhado pelo Fórum de Macau foi também um dos assuntos abordados.
O Presidente português sublinhou no encontro
com o presidente Xi a vontade do governo da China
dedicar atenção especial à Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) e acrescentou que uma das
vias possíveis “pode e deve ser o Fórum de Macau.”
Os dois presidentes testemunharam a assinatura
de uma série de acordos de cooperação, incluindo um
acordo-quadro para a cooperação em mercados terceiros.
O comércio bilateral em 2018 superou 6,0 mil milhões de dólares, um acréscimo anual de 7,27%, segundo
dados oficiais chineses.
No encontro foi também assinado um memorando de entendimento entre os ministros dos Negócios
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Estrangeiros dos dois países para o estabelecimento de
um diálogo estratégico, que substitui a anterior parceria
estratégica estabelecida em 2005.
Ao abrigo do novo memorando, Portugal e a
China irão proceder a consultas políticas regulares sobre
temas bilaterais e de política internacional e aumentarão
os contactos entre responsáveis governamentais, com
visitas mútuas, uma vez por ano, ora na China, ora em
Portugal.
Em Pequim, foi ainda assinado um acordo quadro
relativo à cooperação comercial em mercados terceiros
entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal (AICEP) e a China Export and Credit
Insurance Corporation e um protocolo com o Instituto
Confúcio relativo à cooperação para a aprendizagem de
mandarim no ensino secundário português.
Rebelo de Sousa disse que a sua presença no
Fórum demonstra o apoio resoluto do seu país à iniciativa chinesa.
“Portugal pretende aprofundar o seu relacionamento com a China no comércio, investimento, ciência
e tecnologia e cultura, bem como desenvolver a cooperação em mercados terceiros.”
O Presidente de Moçambique Filipe Nuysi foi
também um dos participantes do Fórum, bem como o

Chefe do Executivo Chui Sai On à frente de uma grande
delegação de Macau.
Xi Jinping disse a Filipe Nyusi terem a China e
Moçambique acordado na promoção conjunta do plano
de cooperação da Uma Faixa e Uma Rota e acrescentou
que ambos os países devem comprometer-se em melhorar a qualidade e a eficiência da cooperação.
Esse compromisso, prosseguiu Xi, deve ocorrer
em simultâneo com o intercâmbio cultural e de pessoas, a
fim de que a amizade entre os dois países possa ser transmitida às gerações vindouras.
Filipe Nyusi disse, por seu turno, que a construção conjunta da Uma Faixa e Uma Rota irá conduzir ao
crescimento económico mundial e a um desenvolvimento mais equilibrado, sendo de grande importância tanto
para Moçambique como para África.
“Moçambique está disposto a aprofundar a cooperação com a China numa gama vasta de áreas e proceder
ao intercâmbio de conhecimentos no que se refere ao governo do Estado”, disse.
Após o encontro, os dois dirigentes testemunharam a assinatura de documentos de cooperação bilateral.
Chui Sai On participou na cerimónia de abertura
do Fórum, no decurso da qual o Presidente Xi Jinping
proferiu o discurso principal.
習近平主席與莫桑比克總統菲利普·紐西
Presidente Xi Jinping e o Presidente de Moçambique Filipe Nuysi
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「中

國(向莫桑比克)提供了援助，
並將繼續施以援手。我們相信
莫桑比克政府和人民會盡快克
服颶風帶來的影響。」── 4
月24日，中國國家主席習近平
在北京人民大會堂接見莫桑比
克總統菲利普·紐西時，對該
國於一個月前受到颶風「伊代」吹襲，表示了沉痛哀悼並
作出上述承諾，他對該國的災後重建表露信心。
儘管已對熱帶風暴和洪水習以為常，莫桑比克人民
在往後多年裡都會把「伊代」視為災難的同義詞。據莫桑
比克國家災難管理局統計，3月14日登陸莫桑比克的「伊
代」及接踵而至的洪災造成了600多人死亡，近1700人受
傷。約150萬人因風災而流離失所，被安置在莫桑比克中
部和北部約150個避災中心裡。
作為索法拉省首府和莫桑比克最大城市之一的貝
拉 市 受 到 「 伊 代 」毀 滅 性 的 破 壞 。 部 分 貧 民 窟 被徹底夷

“A

China ofereceu ajuda e vai continuar a fazê-lo. Acreditamos que o
governo e povo moçambicanos saberão superar os efeitos do ciclone
o mais rapidamente possível”. Foi
com esta promessa de acção e manifestação de confiança que o Presidente da República
Popular da China, Xi Jinping, transmitiu pessoalmente
ao seu homólogo de Moçambique, Filipe Nyusi, a 24 de
Abril no Palácio do Povo, em Pequim, as condolências
pela trágica passagem do Idai, que assolou o país africano pouco mais de um mês antes.
Mesmo num país do Índico onde tempestades
tropicais e cheias acontecem com alguma regularidade, o nome Idai será recordado por muitos anos como
sinónimo de tragédia. Segundo o Instituto Nacional de
Gestão de Calamidades (INGC) moçambicano, o Idai,
que atingiu o país a 14 de março, e as cheias que se seguiram causaram mais de 600 mortos e perto de 1.700
feridos. No total, foram afectadas pelo desastre natural
cerca de 1,5 milhões de pessoas, que chegaram a estar
distribuídas por cerca de centena e meia de centros de
acomodação, concentrados no centro e norte do país.
A cidade da Beira, capital da província de Sofala e
das maiores de Moçambique, ficou devastada pela passagem do Idai. Alguns bairros de habitações precárias

為平地，人民失去了房子和財物，甚至痛失家人和鄰居。
這座城市尚需要一些時日，才能恢復正常供電供水和公路
運輸。當地的電信設施也遭到嚴重損毀。若沒有包括中國
在內的夥伴國提供援助，當地人民將蒙受更大的損失、傷
害，甚至陷入更糟糕的境地。
在出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇前夕，
習近平主席在人民大會堂會見了紐西總統。紐西總統感謝
中國政府和人民一直以來的支持，並向習主席解釋了災後
重建對於尚屬世界最貧窮國家之一的莫桑比克而言具有哪
些困難。應莫桑比克政府請求，中國應急管理部獲得中國
共產黨中央委員會和國務院批准，派遣了一支救援隊前往
莫桑比克救災。
根據新華社消息，這是自應急管理部於2018年3
月成立以來，首次派出的國際救援隊伍參與救援。3月25
日，救援隊抵達貝拉國際機場，並攜帶了約20噸用於搜
救、通訊和醫療的設備和物資。他們在當地的安置點為上
千名災民提供醫療服務，並分發食物、飲用水和必需品，

foram totalmente arrasados, tendo as pessoas perdido
alojamento, bens, e, nalguns casos, até familiares e vizinhos. Foram necessários vários dias até que a cidade
voltasse a ter regular fornecimento de electricidade e
água, para além de circulação rodoviária normalizada. As telecomunicações também foram seriamente
afectadas.
E muitas mais pessoas teria sido afectadas, feridas, ou pior, não fosse a pronta ajuda de muitos países
parceiros de Moçambique, entre eles a China.
Aliás, no encontro no Palácio do Povo, que antecedeu a sua participação no II Fórum Internacional
Faixa e Rota, Filipe Nyusi agradeceu o apoio que tem
vindo a ser prestado pelo governo e povo da China, e
explicou ao seu homólogo os desafios da reconstrução,
para um país que ainda figura como entre os mais pobres do mundo.
A pedido do governo moçambicano, uma equipa de resgate chinesa foi enviada pelo Ministério de
Gestão de Emergências chinês, com a aprovação do
Comité Central do Partido Comunista da China e do
Conselho de Estado.
De acordo com a agência Xinhua, tratou-se da
primeira missão de resgate no exterior por uma equipa chinesa desde a criação do ministério em Março de
2018.
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以及在受到「伊代」影響的許多街區提供衛生服務。4月
3日，中國救援隊向位於貝拉市的莫桑比克衛生部捐贈了
價值約70萬美元的救援物資，當中包括搜救設備、醫療器
械、藥品、折疊床和帳篷。
莫桑比克衛生部國家醫療救助局局長烏賽內·伊薩
接受捐 贈 時 表 示 ， 中國 的 援 助 減 輕 了 當 地 政 府 的 應急壓
力：「中國不僅捐贈了這批物資，還致力於向災民提供醫
療救助，發放食物和飲用水。我們從中國獲得了急需的支
持與重要的援助。」
帶領中國救援隊的應急管理部地震與地質災害救援
司司長趙明在物資捐贈儀式上表示，中國始終與莫桑比克人
民患難與共。同時，中國政府還向莫桑比克政府捐贈了四艘
救生艇，可用於索發拉省危險區域的搜救行動。莫桑比克當
局表示，這些物資可在日後發生類似情況的時候發揮作用。
國家應急管理局通過位於馬普托的中國大使館作出
是次捐贈，當中包括用於強化危險地帶搜救工作的物資。
葡新社報道稱，中國提供的最重要援助莫過於總值一百萬
美元的捐贈品，以及1.57萬噸大米。

協議下的援助
回到北京，習近平主席和紐西總統共同見證了五份
雙邊協議的簽署，其中一份協議的主題便是以災後重建為
目的的技術合作，具體將於貝拉市在五月舉辦了捐贈者國
際會議之後進行。
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A equipa, que desembarcou no Aeroporto
Internacional de Beira a 25 de Março, trouxe cerca de
20 toneladas de equipamentos e materiais para busca e
resgate, comunicações e tratamento médico.
A equipa disponibilizou assistência médica a
milhares de vítimas em centros de acomodação locais,
distribuindo alimentos, água e suprimentos, fornecendo serviços sanitários em muitos bairros atingidos pelo
ciclone Idai
A 3 de Abril, a equipa de resgate da China doou
às autoridades de saúde de Moçambique na Beira equipamento de socorro avaliado em cerca de 700 mil dólares, incluindo kits de resgate, suprimentos hospitalares,
medicamentos, camas dobráveis e tendas.
Segundo afirmou na ocasião Ussene Issa, director nacional de assistência médica do Ministério
da Saúde de Moçambique, a ajuda da China aliviará a
pressão das autoridades locais em lidar com a emergência: “a China não apenas ofereceu as doações que
estamos recebendo hoje, mas também se envolveu na
assistência médica às vítimas do Ciclone Idai, distribuindo alimentos e água. O que ganhamos da China é
o apoio necessário e um reforço importante”.
Zhao Ming, líder da equipa de resgate chinesa,
afirmou na cerimónia de entrega do equipamento, que
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a China sempre demonstrará solidariedade com o povo
moçambicano.
Paralelamente, o governo chinês doou quatro
barcos salva-vidas ao governo moçambicano para o
processo de busca e resgate da população em zonas de
risco da província de Sofala. Segundo as autoridades
moçambicanas, estes meios podem ser usados para situações semelhantes no futuro.
A doação foi feita ao Instituto Nacional de
Gestão de Calamidades (INGC) através da embaixada
em Maputo e foi acompanhada de equipamentos de
salvamento para reforçar as buscas de vítimas em zonas de risco.
Componente essencial da ajuda chinesa, segundo a agência Lusa, foi ainda um donativo de um milhão
de dólares, e também de 15,7 mil toneladas de arroz.

AJUDA FORTALECIDA POR ACORDOS
Em Pequim, Xi Jinping e Filipe Nyusi assistiram
à assinatura de 5 acordos entre os dois países, um deles
sobre cooperação técnica visando a reconstrução pós-ciclone Idai, após a conferência internacional de doadores a ter lugar em Maio, na cidade da Beira, centro
do país.
Também assinado em Maputo durante a visita
de Filipe Nyusi foram dois memorandos de entendimento entre o governo de Moçambique e a empresa
China Construction and Communications Company
(CCCC) relativos ao desenvolvimento de projectos de
infra-estruturas.
Ao abrigo destes memorandos, as empresas chinesas vão realizar uma série de projectos que vão desde as
barragens, caso da de Mugeba, na província da Zambézia,
linhas de caminhos-de-ferro, telecomunicações, portos
e estradas. Isto, segundo o ministro moçambicano dos
Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, para que
“haja uma integração efectiva de Moçambique na iniciativa chinesa Uma Faixa e Uma Rota.”
A China Road and Bridge Corporation (CRBC),
uma das subsidiárias da CCCC, tem a seu cargo as
obras de reparação da Estrada Nacional Número Seis
(EN6), entre Beira e Machipanda (na fronteira com
o Zimbabué), severamente atingida pelo ciclone Idai,
bem como da EN1 que liga o sul, centro e norte do país,
mas com alguns troços em estado crítico. O “currículo”
da CCCC inclui ainda obras importantes como a ponte
Maputo – Catembe e a Circular de Maputo.

MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CHINESA
Mas não foi apenas o Governo da China a prestar ajuda. Também empresários chineses residentes em 20 países africanos, agrupados na Associação
de Empresários Chineses da África Austral, doaram
quase 1 milhão de rands sul-africanos (c. 65 mil dólares) para aquisição de bens de primeira necessidade
em Moçambique: alimentos, vestuário, cobertores e
精選
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在紐西總統訪華期間，莫桑比克政府和中國交通建設
集團有限公司(中交建)在馬普托簽訂了有關基礎設施項目開
發的兩份諒解備忘錄。根據上述諒解備忘錄，中國企業將開
展水電站（例如贊比西亞省的Mugela水電站）、鐵路、電信
設施、港口和公路等一系列建設項目。莫桑比克交通和通信
部部長卡洛斯·梅斯基塔表示，這將「切實地促進莫桑比克參
與中國“一帶一路”倡議」。
中交建的子公司之一「中國路橋」負責搶修貝拉和馬
希潘達之間的6號國道（毗鄰津巴布韋），以及連接莫桑比
克南部、中部和北部的1號國道，這兩條公路受到風暴重創，
其中一些路段的損毀狀況十分危急。中交建過去承建的重要
工程包括馬普托-卡滕貝大橋及馬普托環城公路。

中國社會總動員
提供援助的不僅是中國政府，據南非媒體報道，在非
洲20個國家的中國企業家們通過南部非洲企業家協會捐贈
了合共100萬蘭特，用於在莫桑比克採購糖、麵粉、鹽、餅
乾、大米和其他食物，以及毯子、毛巾、衣服、床單、電池
及太陽能發電板等應急物資。物資交接儀式於4月16日在約
翰內斯堡Isando的Panthera Express公司倉庫裡舉行，中國
駐南非大使林松添向莫桑比克駐南非高專保利諾·馬克瑞格象
徵式移交上述捐贈物資。
「我們在這裡賺了錢，現在是時候作出回饋了。」南
部非洲中國企業家協會會長李國東說。「我在南非生活了23
年，我的兩個孩子都在這裡出生，我們認為必須幫助有需要
的鄰近國家，因為他們也曾給予我們很多幫助。這是發自我
們內心的誠意，而非基於中國政府的推動。」他說。
「作為企業家，我們是基於人道而做出捐贈的。我們
是生活在南非、津巴布韋、博茲瓦納、尼日利亞和安哥拉等
國的非洲華裔。這片大陸出現的每一個問題都是我們共同的問
題，因為我們現在是非洲歷史的締造者之一。」李國東續說。
駐比勒陀利亞的中國大使林松添出席了儀式，並回
顧了中國給予莫桑比克的支持，包括向災區派遣的一支「強
大的中國醫療隊」。「中國的援助是中非兄弟情誼的真實見
證。一家在莫桑比克的中國國企爭分奪秒地協助當地政府和
人民搶修被洪水衝垮的6號國道，打通了災區救援和重建運
輸線。另一家中國國企(中國石油天然氣集團公司)則為災區
捐贈了20萬美元。」他表示。林松添還提到，中非發展基金
捐贈了價值80萬蘭特的緊急救援物資。

澳門的支援
此外，莫桑比克駐澳門總領事拉斐爾·古斯托迪奧·
馬爾格斯表示，已通過三個善款帳戶在澳門為莫桑比克災
民籌集了近2.9萬歐元善款。他強調：「澳門各界人士的
慷慨相助對受災民眾意義重大。」據葡新社引用該總領事
的話報導：「這正是我們所期望的。目前，我們正通過大
西洋銀行向莫桑比克國家災害管理研究所匯款。」
馬爾格斯還提到：「除現金捐助外，澳門政府亦向
莫桑比克受災民眾捐贈了藥物和食品等物資。」不過，他
表示目前具體數目尚未明確。在颶風「伊代」席捲莫桑比
克期間，有關當局於3月20日開設了三個名為「與莫桑比
克團結一致」的善款帳戶，分別為歐元、澳門元和美元賬
戶。

「伊代」過後，還有「肯尼迪」？
今年4月，莫桑比克再次遭受自然災害襲擊，「肯
尼迪」橫掃位於該國北部的德爾加杜角省。在相隔如此短
的時間內接連遭受兩次颶風重創，這是十分罕見的。
對於這次風災，中國亦透過外交部表達了援助的意
願。「作為兩國（莫桑比克和科摩羅）的友好國家，中國
對兩國遭遇嚴重自然災害表示高度關注並予以同情，同時
亦對遇難者表示哀悼，並向遇難者和失蹤者家屬、傷者以
及災區人民致上慰問。」外交部發言人耿爽在5月1日例行
記者會上說道。「中國將積極考慮根據兩國政府和人民的
需要，在兩國能力範圍內提供支持和援助。」他續說。

中葡論壇（澳門）常設秘書處關心莫桑比克災情 熱
心捐款賑災
中葡論壇（澳門）常設秘書處對莫桑比克災情表達
深切關心，莫桑比克派駐代表范詩雅3月20日發出電郵呼
籲伸出援手，除了透過「齊來支持莫桑比克」的銀行帳戶
進行捐款，在常設秘書處輔助辦公室接待處亦設置捐款箱
收集善款，作為災區救援重建使用。4月3日，在常設秘
書處及輔助辦公室人員見證下，輔助辦公室莫苑梨主任將
善款交托莫桑比克派駐代表范詩雅協助送往受災地區，並
衷心祝福受災地區居民早日恢復正常生活
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energia solar, segundo a imprensa sul-africana.
A entrega dos donativos ocorreu a 16 de Abril no
armazém da Panthera Express em Isando, Joanesburgo,
onde o embaixador chinês Lin Songtian entregou simbolicamente as mercadorias ao Alto Comissário moçambicano, Paulino Macaringue.
“Nós ganhamos dinheiro aqui e agora temos que
dar de volta”, afirmou na ocasião Guodong Li, presidente da associação. “Eu vivo na África do Sul há 23
anos; os meus dois filhos nasceram aqui e achamos que
é importante ajudar os países vizinhos que precisam, já
que eles nos ajudaram muito. Isso é do nosso coração,
não do governo chinês”, adiantou. As ofertas incluíram
açúcar, farinha, sal, biscoitos, arroz e outros bens alimentares,bem como, cobertores, toalhas, roupas, colchas, baterias e painéis de energia solar.
A fim de ajudar a economia moçambicana, o dinheiro doado por empresários chineses em vários países africanos é usado para comprar bens localmente em
Moçambique
“Como empreendedores, estamos a fazer essa
doação para a Humanidade. Somos africanos de origem chinesa que vivem em países como a África do Sul,
Zimbábue, Botswana, Nigéria e Angola. Quando este
continente tem um problema, também é um problema
nosso, já que somos parte da história da África agora”,
adiantou Guodong Li.
Lin Songtian, embaixador chinês na África do
Sul, também marcou presença na cerimónia, e aproveitou para relembrar o apoio prestado pelo seu país, que
incluiu o envio de uma “poderosa equipa médica chinesa” para as áreas afectadas.
“Os esforços de ajuda da China são um testemunho real da irmandade entre a China e a África. Uma
empresa estatal chinesa em Moçambique não perdeu
tempo em ajudar o governo local e as pessoas a reconstruir a estrada nacional N6 do país, que foi destruída
pela inundação. Outra empresa estatal chinesa, a China
National Petroleum Corporation em Moçambique,
doou 200 mil dólares para as áreas atingidas pelo desastre”, adiantou.
Ainda segundo Lin Songtian, o Fundo de
Desenvolvimento China-África fez uma doação de suprimentos de ajuda muito necessários no valor de 800
mil rands (55 mil dólares).

APOIO DE MACAU
Cerca de 29 mil euros foram arrecadados em
Macau através de três contas solidárias para ajudar as
vítimas dos ciclones em Moçambique, disse o cônsul-geral moçambicano. “É uma contribuição valiosa para
apoiar as vítimas”, sublinhou o representante da missão
diplomática moçambicana em Macau, Rafael Custódio
Marques.
“Está dentro das nossas expectativas. Agora estamos a tratar com o BNU [Banco Nacional Ultramarino]
a transferência para a conta do Instituto Nacional de

Gestão de Catástrofes de Moçambique”, adiantou, citado pela Lusa. “Além disso, há donativos em medicamentos e bens alimentícios por parte do Governo de
Macau”, assinalou, ressalvando que ainda não é possível contabilizar esta ajuda. Aquando do ciclone Idai,
foram abertas a 20 de Março três contas, uma em euros, outra em patacas e outra em dólares, sob o nome
“Solidariedade com Moçambique”.

DEPOIS DO IDAI, O KENNETH?
Já em Abril, Moçambique voltou a ser fustigado
por um fenómeno natural, desta vez mais a norte: o ciclone Kenneth, na província de Cabo Delgado. Trata-se
de uma ocasião rara em que um país sofre os efeitos de
dois ciclones com um intervalo tão curto.
Também em relação ao Kenneth, a China se mostra disponível a prestar auxílio, segundo o Ministério
dos Negócios Estrangeiros.
“Como amiga de ambos os países (Moçambique
e as Comores, também afectadas), a China está muito
preocupada. O governo chinês expressa profunda solidariedade aos dois países atingidos por desastres naturais e estende as condolências às vítimas e solidariedade às famílias das vítimas e desaparecidos, aos feridos
e aos afectados”, afirmou o porta-voz do ministério,
Geng Shuang, em encontro a 1 de Maio.
“Além da ajuda anterior, a China considerará de
maneira positiva o fornecimento de apoio e assistência
aos dois países dentro de suas capacidades, de acordo
com as necessidades de seus governos e povos”, adiantou o responsável da diplomacia chinesa.

O FÓRUM DE MACAU DEU APOIO A MOÇAMBIQUE FAZENDO
APELO A DOAÇÕES PARA AJUDAR AS VITIMAS DO CICLONE
O Fórum de Macau expressou igualmente a
sua grande preocupação pelo desastre que atingiu
Moçambique.
A Delegada de Moçambique junto do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra.
Francisca António Torcida Reino lançou a 20 de Março,
através de um e-mail, um apelo para serem concedidos
apoios a Moçambique nomeadamente através de doações numa conta bancária aberta para o efeito com o
nome de “ Apoio a Moçambique”.
Também na recepção do Fórum de Macau foi
colocada um cofre para receber fundos destinados à
reconstrução das áreas destruídas pelo desastre que
atingiu a zona central do país.
No dia 3 de Abril, na presença de elementos
do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente
do Fórum, a Coordenadora do Gabinete de Apoio
Teresa Mok entregou à delegada de Moçambique, Dra.
Francisca Torcida Reino a verba recolhida para apoiar
as zonas afectadas e desejou aos residentes das áreas
atingidas pelo ciclone um rápido regresso das suas vidas à normalidade.
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佛得角狂歡節
—— 蘊含巨大旅遊發
展潛力的文化產品

CARNAVAL EM CABO VERDE: UM PRODUTO
CULTURAL DE FORTE CARIZ TURÍSTICO

作者：Daniel Almeida
Por Daniel Almeida

佛

得角聖文森特島擁有全國乃至整個非洲
地區最著名的狂歡節節慶活動。很多人
都認為，除了巴西之外，世上最精彩的
狂歡節就在聖文森特島明德盧地區。因
此，佛得角的狂歡節，尤其是聖文森特
和聖尼古拉兩島的節慶活動，成為了極
具旅遊價值的文化產品，為國際市場提
供了優質而具有吸引力的旅遊服務。
佛得角聖文森特島自古以來便有慶祝狂歡節的傳
統，今年三月，來自各區各校的遊行隊伍再一次淋漓盡致
地展現了它們的活力與熱情；而官方遊行隊伍以及參賽者
方陣的登場，更是將節日氣氛推至高潮。
儘管節慶活動在城市中舉辦，它的根源卻來自明德盧
的鄉村地區。狂歡節每年舉辦一次，除了得到島上每一位居
民的參與，離開家鄉的人也會在這段時間內回到島上，並趁
機與家人團聚。此外，來自佛得角其他島嶼的居民和遊客都
會特地在節日其間造訪聖文森特島，體驗當地富有特色的節
慶氛圍。可以說，狂歡節是佛得角群島最重要的節日之一。
遊行花車、行進方隊、音樂和舞蹈是佛得角狂歡
節的特色，島嶼和國家的眾多歷史文化元素蘊含其中。音
樂、服裝、歌曲、舞蹈皆是狂歡節最重要的元素。對於聖
文森特島的居民來說，狂歡節是一個不分階級、不 論貧
富、萬民同樂的日子。

北十字星方隊：2019年冠軍
在2019年的遊行活動中，共有四支隊伍參加競賽。
其中，北十字星遊行方隊一舉奪魁，並襄括了活動中的
所有個人獎項，除了「第一夫人」獎之外。這支來自克羅
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O

Carnaval de São Vicente é considerado o melhor de Cabo Verde e de
África. A seguir ao do Rio de Janeiro,
no Brasil, há quem o considere o segundo melhor do Mundo. O carnaval de Cabo Verde, principalmente o
daquela ilha bem como o da de São
Nicolau, é, pois, um produto de alto
valor que constitui uma oferta turística de qualidade e
atractiva para o mercado internacional.
O Carnaval em Cabo Verde tem forte tradição
em São Vicente, ilha que em Março deste ano, mais uma
vez, vibrou com os desfiles dos grupos de animação dos
bairros, das escolas e dos jardins infantis. Os desfiles
atingem o ponto alto com os grupos oficiais e com os
que participam do concurso de Carnaval.
Embora seja uma festa urbana, o Carnaval tem as
suas raízes nos arredores do Mindelo. É uma festa que
se realiza anualmente e que reúne a simpatia de todos
os habitantes da ilha, mas não só. Muitos cabo-verdianos que habitam noutras ilhas e vários turistas visitam
São Vicente só para poderem viver a singularidade do
seu Carnaval. O mesmo acontece com muitos emigrantes, que escolhem essa altura do ano para visitar familiares e, em simultâneo, aproveitarem o esplendor da

festa. É considerada uma das mais importantes festas
do arquipélago.
Caracteriza-se por um desfile de carros alegóricos, marchas, música e dança, e integra muitos dos elementos que fazem parte da cultura e da história da ilha
e do país. A música é um elemento fundamental, assim
como os trajes, o canto e a dança. Para os habitantes de
São Vicente, o Carnaval é a altura do ano em que o convite à partilha se alarga a todas as classes.

CRUZEIROS DO NORTE: VENCEDOR 2019
O grupo Cruzeiros do Norte foi o grande vencedor do Carnaval 2019 em São Vicente tendo, além de
derrotar três outros grupos, arrecadado quase todos os
prémios individuais, faltando-lhe somente o de primeira-dama. Como uma verdadeira avalanche, o grupo da
zona de Cruz João Évora arrasou em todas as vertentes,
tanto individuais como de grupo e mostrou-se o “glorioso” na cerimónia de entrega de prémios, realizada na
Rua de Lisboa.
O Cruzeiros do Norte confirmou as expectativas
depositadas no grupo logo após o desfile. Seis anos após
ter conquistado o último título de campeão, o grupo voltou a erguer o troféu de melhor grupo do Carnaval em São
安寧山丘方隊
Monte Sossego
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安寧山丘方隊
Monte Sossego

斯·若昂·埃武拉地區的參賽隊伍以破竹之勢在團體和個人
比賽中擊潰了對手，並在里斯本大街舉辦的頒獎典禮上接
受殊榮。
北十字星方隊在遊行結束後便立刻表現出對奪冠的
信心。該團隊曾於2013年取得了3連冠的佳績，2018年
奪得季軍。時隔六年，北十字星方隊憑藉總分256.2分的
佳績，再次舉起狂歡節最佳團隊獎杯，並橫掃「國王」、
「王后」、「第二夫人」、「打擊樂女王」等個人獎項。
此外，由27位成員組成的評審團隊，根據三大評審
標準，一致決定將「最佳音樂」、「最佳花車」、「最佳
執旗手」、「最佳護旗手」等獎項授予北十字星團隊。團
隊主席加爾森·傑夫表示此次奪冠既是「目標的實現」，
也有一絲運氣的成分。此外，亞軍和季軍奬項分別由安寧
山丘方隊和海洋之星方隊奪得；而明德廬之花方隊則排名
第四。

聖文森特狂歡節：佛得角最著名的狂歡節慶祝活動
聖文森特島的狂歡節傳統有著悠久的歷史，儘管過
往的狂歡節並沒有像現在一樣的感官衝擊。大家普遍接受的
說法是，明德廬狂歡節受到了葡萄牙狂歡節的啟發。然而，
類似於其他文化和傳統，聖文森特島狂歡節也歷經了不同階
段的演變與發展。各種文化從格蘭德港進入明德廬，並在那
裡交匯、融合，最終促成了狂歡節今天的面貌。
當地學者指出，以團體形式來慶祝狂歡節的構想始
於1920年。當時，明德盧人民把莫莫王慶典（即狂歡節）
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海洋之星方隊
Estrela do Mar
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Vicente. Na altura (2013), tinha-se sagrado tricampeão.
No desfile de 2018 o Cruzeiros do Norte tinha ficado no
terceiro lugar. Agora, como novo campeão, Cruzeiros do
Norte venceu com um total de 256,2 pontos e ainda levou
rainha, rei, segunda-dama e rainha de bateria.
O jurado, num total de 27 elementos, divididos
por três pontos estratégicos, escolheu ainda este grupo
como o vencedor dos prémios de “melhor música”, “melhor carro alegórico” e ainda “porta-bandeira” e “mestre-sala”. O presidente do grupo, Jailson Juff, acredita
ser um “objectivo realizado” e uma “aposta” ganha.
O segundo lugar coube ao Monte Sossego, o
terceiro à Estrela do Mar e o quarto lugar foi dado ao
Flores do Mindelo.

CARNAVAL DE SÃO VICENTE: O MAIS FAMOSO EM CABO VERDE

Mandingas Ribeira Bote

A tradição do Carnaval na ilha de São Vicente,
vem de tempos longínquos. Embora sem a carga sensual da actualidade, pensa-se que a tradição carnavalesca do Mindelo tenha tido as suas origens no Entrudo
português. No entanto, à semelhança de outras culturas
e tradições, foi evoluindo ao longo dos anos, principalmente devido ao cruzamento de culturas que o Porto
Grande se encarregava de unificar.
Alguns investigadores do Mindelo apontam o
ano de 1920 como aquele em que os mindelenses tiveram a ideia de se organizarem em grupos, para que
a festa do Rei Momo se tornasse numa manifestação
cultural jamais vista no arquipélago e que hoje já está
no sangue do povo mindelense. O grupo “Florianos”
é apontado como o exemplo mais concreto da organização dos primeiros grupos. Este era composto na sua
maioria por funcionários públicos, possuía orquestra
própria e organizava grandes bailes na época carnavalesca. Mais tarde, em 1939, o grupo Nacional apresenta
o primeiro andor, que representava o avião Lusitânia,
que tinha levado Gago Coutinho e Sacadura Cabral ao
Brasil, 17 anos antes.
Nos dias de hoje, podemos afirmar que há dois
tipos de Carnaval que ocorrem em simultâneo na ilha
de São Vicente: um tradicional – o Carnaval dos blocos – que é imaginado pelas pessoas da cidade, as quais
recorrem aos artistas suburbanos para a sua concepção
e execução, e o outro, constituído por personagens individuais, sem um figurino comum e que percorrem a
cidade cantando e dançando. Os primeiros, vêm quase
sempre dos bairros limítrofes e às vezes até transportam
alusões aos locais de onde provêm, com dizeres irónicos, críticas aos costumes ou à política nacional. De ano
para ano, vão transformando o Carnaval num acontecimento de turismo e luxo. Os segundos são pessoas cujo
único objectivo é a diversão, a chalaça e a paródia.
No dia do Carnaval, a população do Mindelo
sai às ruas para mergulhar num ambiente de sonho e
fantasia onde todos, seja qual for o seu estatuto social,
participam da alegria colectiva e esquecem a realidade
quotidiana.
精選
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變成了一場前所未有的文化盛會。時至今日，這一傳統已經
深深地融入到明德廬人民的血液中。「弗洛里亞諾斯」團隊
就是最早成立的狂歡節遊行團隊之一，當中大部分成員為政
府公務人員，他們擁有自己的樂隊，並會在狂歡節期間舉辦
大型舞會。1939年，國家方隊首次以花車參加慶典，而該
團隊則打造了一架盧濟塔尼亞號飛機樣式的花車。17年前，
薩卡杜拉·卡布拉爾和加戈·科蒂尼奧兩位葡籍飛行員正是駕
駛了該型號的飛機橫越大西洋，並順利抵達巴西。
目前，我們可以確定，聖文森特島上同時存在著兩
種不同的狂歡節：一種是傳統的集體狂歡節，它由人民發
起，並得到民間藝術家幫忙構思、舉辦；另一種則是由個
人發起的節慶活動﹐其間，人們會穿上各式各樣的服裝，
穿梭在 城 市 的 大 街 小巷 裡 ， 盡 情 地 唱 歌 、 舞 蹈 。 參與第
一種狂歡節的人通常都是來自鄰近地區的，他們有時會帶
著具有諷刺意味的標語，以表達對某些陋習或國家政策的
不滿。年復一年，狂歡節就這樣變成了一場旅遊盛典與派
對。而對於參加第二種狂歡節的人來說，玩樂、說笑和狂
歡才是他們的目的。

聖尼古拉島：地道的狂歡節
有人說，佛得角最精彩的狂歡節在聖文森特，緊
隨其後的便是聖尼古拉的狂歡節。與此同時，聖地亞哥島
也逐漸嶄露頭角，想在佛得角狂歡節排名榜上佔有一席之
地。對 於 聖 尼 古 拉 島 人 民 來 說 ， 狂 歡 節 不 是 用 來 「看」
的，而是需要獨自體會和享受，這是聖尼古拉狂歡節不可
或缺的部分。
令人難以置信的是，島嶼中心城區里貝拉布拉瓦
的狹窄街道，竟足以讓無數巡遊花車、音響車隊、遊行隊
伍以及跟隨隊伍的人群通過。就連德亥羅區這樣的小地方
都充滿了遊行隊伍和觀眾。雖然團隊之間會互相較量，但
聖尼古拉的狂歡節遊行不設比賽，也沒有頒發最佳團隊獎
杯，因為所有人聚集在一起只是為了慶祝，而每個展現家
鄉文化的團隊都是當之無愧的冠軍！

安寧山丘方隊
Monte Sossego

發展中的普拉亞狂歡節
今年，五支正式參賽隊伍在首都普拉亞里斯本城市
大馬路舉行了長達五小時的遊行慶祝活動。現場觀眾做出
了這樣的評價：今年的活動在空間安排和遊行表演上都有
明顯的進步，但仍有一些細節需要改善的。
主辦方自去年開始為觀眾設置看台長椅，而觀眾普
遍認為，遊行團隊配樂等音響效果都有明顯改善。此外，
他們對團隊進場的組織以及宣佈隊伍名稱及主題等環節表
示滿意。不過，也有觀眾認為，表演隊伍之間的時間間隔
應該更短一些。
遊行結束後的第二天，普拉亞狂歡節中歷史最悠久
的隊伍「非洲來客」，在支持者的掌聲中奪得了五連冠。
人稱布雷烏（Bréu）的團隊主席若澤·戈梅斯表示，團隊
能夠五次奪冠，是由於自身的「堅持、熱忱與努力」。
一般情況下，佛得角各島的遊行團體每年都會展示
創新的表演，這不僅是為了讓觀眾感到耳目一新，更是為
了讓評審團感受到團隊的創意，因為評審團往往會將大獎
頒發給帶來最多驚喜的團隊。正因如此，狂歡節才會逐漸
發展壯大。在佛得角，人們對狂歡節的要求越來越高，狂
歡節對國家的重要性也與日俱增。佛得角狂歡節近日被阿
爾及利亞媒體評為非洲最好的狂歡節慶祝活動。
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遊行花車、行進方隊、音樂和舞蹈是佛
得角狂歡節的特色，島嶼和國家的眾多
歷史文化元素蘊含其中。
[O CARNAVAL] CARACTERIZA-SE POR UM DESFILE DE CARROS
ALEGÓRICOS, MARCHAS, MÚSICA E DANÇA, E INTEGRA MUITOS
DOS ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA CULTURA E DA HISTÓRIA
DA ILHA E DO PAÍS.
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SÃO NICOLAU: CARNAVAL GENUÍNO
Muitos dizem que São Nicolau tem o segundo melhor carnaval de Cabo Verde, depois do de São Vicente.
Outros acreditam que seja mesmo o número um. Santiago
está agora a posicionar-se e a conquistar o seu lugar nesta
festa. Mas, o carnaval de São Nicolau é um evento para se
viver e apreciar de forma individual, como se não houvesse mais nenhum. O povo de São Nicolau não quer assistir ao carnaval. Ele vive-o. Faz parte da festa.
Nas ruas estreitas da Ribeira Brava, incrivelmente passam os andores, carros de som, figurantes a ainda
toda a população que acompanha os grupos, até chegar
ao Terreiro, pequeno espaço onde se juntam os grupos
e as pessoas. Não há concurso entre os grupos, mas sim
grande rivalidade. Contudo, na hora da festa todos se
juntam e celebram o Carnaval. Não há um troféu para o
melhor grupo e no final todos ganham por elevar a cultura da sua ilha.

CARNAVAL DA PRAIA A EVOLUIR
Este ano, cinco grupos desfilaram na avenida
Cidade de Lisboa na Praia, no concurso de grupos
oficiais. No final daquelas que seriam cinco horas de
desfiles o público tinha o seu veredicto: evolução e melhorias assinaláveis a nível da organização do espaço e

dos desfiles, mas alguns aspectos ainda por melhorar.
Desde 2018, para além das bancadas que foram
uma boa aquisição, registou-se uma melhoria do sistema de som dos grupos devido aos novos aparelhos.
Para outros, os comentários positivos foram para a boa
organização na entrada dos grupos, anunciando-se os
nomes e tema-enredo de cada um, embora alguns desejassem que o intervalo entre o fim do desfile de um
grupo e a entrada de outro fosse mais curto.
No dia seguinte ao desfile, sob aplausos dos
apoiantes e críticas de alguns adversários, o grupo mais
antigo do Carnaval da Praia, Vindos d’África, sagrou-se
pentacampeão.
Para o presidente do grupo, José Gomes, mais
conhecido por Bréu, a quinta conquista do primeiro lugar deve-se a “muita resistência, boa vontade e
trabalho.”
Em Cabo Verde, de um modo geral, em todas
as ilhas, cada ano os grupos vão inovando nos seus
desfiles, como forma de surpreenderem o público, mas
também os jurados, que avaliam todos os pontos essenciais para entregar o prémio ao grupo que mais pôde
surpreender a todos. Ou seja, com o passar dos anos o
brilho do Carnaval vai aumentando, isto pela exigência
e preponderância que ganha cada vez mais em Cabo
Verde, que recentemente foi eleito pela imprensa argelina como o melhor de África.
精選
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中國與葡語國家進出口商品總值

TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

2019年1-4月中國與葡語國家進出口總額462.55億美元

AS TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 FORAM DE 46,255 MIL MILHÕES DE DÓLARES

據

中國海關總署資料（詳
見附表）顯示，2019年
1-4月中國與葡語國家進
出口商品總值462.55億
美元，同比增長11.99%。其中中國自
葡語國家進口337.25億美元，同比增
長15.89%；對葡語國家出口125.30
億美元，同比增長2.68%。
2019年4月，中國與葡語國家
進出口額125.59億美元，環比增長
24.19%，其中中國自葡語國家進口
92.37億美元，環比增長32.28%；對
葡語國家出口33.22億美元，環比增
長6.15%。

中國與葡語國家進出口商品總值

A

s trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa
de Janeiro a Abril de 2019 foram de 46,255 mil milhões de dólares,
um aumento homólogo de 11.99%, segundo dados estatísticos dos
Serviços da Alfândega da China. As importações da China dos
Países de Língua Portuguesa foram de 33,725 mil milhões de dólares, um aumento homólogo de 15.89%, enquanto as exportações da China para os Países
de Língua Portuguesa foram de 12,530 mil milhões de dólares, um aumento
homólogo de 2.68%.
As trocas comerciais em Abril foram de 12,559 mil milhões de dólares,
um aumento de 24.19% face ao mês anterior. As importações da China dos
Países de Língua Portuguesa foram de 9,237 mil milhões de dólares, um aumento de 32.28% face ao mês anterior, enquanto as exportações da China para
os Países de Língua Portuguesa foram de 3,322 mil milhões de dólares, um
aumento de 6.15% face ao mês anterior.
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2019年1-4月中國與葡語國家進出口商品總值

AS TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2019

國家
País

2019年1-4月
Janeiro a Abril de 2019

2018年1月‑4月
Jan. a Abr. de 2018
同比 (%) Variação homóloga

出口額
Exportações
da China

進口額
Importações
da China

進出口
Total

889,730.00

57,556.03

832,173.97

-2.32

-13.83

-1.41

910,845.53

3,438,027.62

993,482.35

2,444,545.27

16.34

1.04

23.97

2,955,171.69

佛得角 Cabo Verde

1,799.26

1,797.76

1.50

-41.30

-41.34

408.27

3,065.08

幾內亞比紹 Guiné‑Bissau

1,986.09

1,459.82

526.27

53.30

13.46

5,807.26

1,295.60

78,339.69

56,451.97

21,887.72

10.47

12.51

5.53

70,915.23

211,783.19

138,463.95

73,319.24

13.70

22.64

-0.07

186,271.45

340.23

340.00

0.23

61.63

63.82

-92.25

210.50

3,466.08

3,446.39

19.69

35.13

36.53

-51.65

2,564.91

4,625,472.17

1,252,998.27

3,372,473.90

11.99

2.68

15.89

4,130,339.98

安哥拉 Angola
巴西 Brasil

莫桑比克 Moçambique
葡萄牙 Portugal
聖多美和普林西比
São Tomé e Príncipe
東帝汶 Timor‑Leste
中國對葡語國家進出口合計
Total

進出口額
Trocas comerciais

出口
進口
Exportações Importações

進出口額
Trocas Comerciais

金額單位：萬美元 Unidade: 10 mil USD
信息來源：中國海關總署統計數據 Fonte de Informações: Estatísticas dos Serviços da Alfândega da China

2019年4月中國與葡語國家進出口商品總值

AS TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA EM ABRIL DE 2019

國家
País

2019年4月
Abril de 2019

進出口額
Trocas comerciais

2019年3月
Março de 2019
同比 (%) Variação homóloga

出口額
Exportações
da China

進口額
Importações
da China

進出口
Total

出口
進口
Exportações Importações

進出口額
Trocas Comerciais

安哥拉 Angola

248,892.39

19,735.71

229,156.69

50.35

76.91

48.43

165,547.02

巴西 Brasil

936,678.39

263,556.24

673,122.15

22.30

7.00

29.55

765,886.89

佛得角 Cabo Verde

565.11

564.71

0.40

21.96

22.12

-57.57

463.35

幾內亞比紹 Guiné‑Bissau

682.05

604.05

78.00

205.01

473.03

-34.01

223.62

莫桑比克 Moçambique

13,873.40

11,283.50

2,589.90

-31.52

-23.54

-52.92

20,259.30

葡萄牙 Portugal

54,120.24

35,378.72

18,741.52

-6.10

-9.10

0.14

57,636.58

35.21

35.21

0.00

-70.45

-70.45

-60.00

119.17

1,013.28

1,006.15

7.13

-6.06

-6.71

6,679.47

1,078.60

1,255,860.07

332,164.28

923,695.79

24.19

6.15

32.28

1,011,214.53

聖多美和普林西比
São Tomé e Príncipe
東帝汶 Timor‑Leste
中國對葡語國家進出口合計
Total

金額單位：萬美元 Unidade: 10 mil USD
信息來源：中國海關總署統計數據 Fonte de Informações: Estatísticas dos Serviços da Alfândega da China
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中葡論壇活動摘要

ACTIVIDADES DO FÓRUM DE MACAU

5月 MAIO

葡語國家金融合作研修班結業典禮

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO COLÓQUIO SOBRE A COOPERAÇÃO
FINANCEIRA PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

來

自七個葡語國家的26名官員、業界代表及企
業家，於5月30日獲得由中葡論壇（澳門）培
訓中心頒發的研修班證書。該期研修班於5月
20日至6月1日在澳門和湖北兩地舉行，是中葡
論壇培訓中心2019年度的第二期研修班。學員分別來自巴
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。
研修班第一階段組織學員赴湖北省開展考察，並參
加兩場產能合作對接會，與當地企業對接交流。回澳後，
培訓中心安排了一系列活動，例如舉辦專題講座，以介紹

“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現狀等內容。
此外，研修班的學員們還拜訪了中葡論壇（澳門）
常設秘書處、澳門金融管理局、澳門經濟局等相關部門，
並參加了「第十屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇」各
主要活動。中葡論壇(澳門)常設秘書處丁恬副秘書長、安哥
拉駐澳門總領事蘇菲亞·珮嘉杜·德西爾瓦女士、葡萄牙駐
澳門及香港總領事歐冠溢先生、佛得角駐澳門名譽領事周
錦輝先生、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了此次研修班結業典禮。

U

China no exterior, as políticas vigentes nos sectores bancário e segurador, bem como sobre a conjuntura actual
de desenvolvimento sobre a diversificação adequada da
economia de Macau.
Foram ainda realizadas visitas ao Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, à Autoridade Monetária
de Macau, à Direcção dos Serviços de Economia, entre
outras, tendo tido oportunidade de participar nas principais actividades do 10.º Fórum Internacional sobre o
Investimento e Construção de Infra-estruturas.
A cerimónia de encerramento deste colóquio
contou com a presença do secretário-geral adjunto do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Ding Tian,
da Cônsul-Geral da República de Angola em Macau, Sofia
Pegado da Silva, do Cônsul-Geral de Portugal em Macau
e Hong Kong, Paulo Cunha Alves, do Cônsul Honorário
de Cabo Verde em Macau, David Chow Kam Fai, do PróReitor da Universidade da Cidade de Macau, Prof. Ip
Kuai Peng, bem como dos delegados dos Países de Língua
Portuguesa do Fórum de Macau.

m grupo de 26 funcionários, representantes e
empresários de sete membros da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa receberam
dia 30 de Maio os certificados de participação num colóquio realizado pelo Centro de
Formação do Fórum de Macau.
O colóquio, o segundo a ser realizado este ano
por aquele centro de formação, decorreu de 20 de
Maio a 1 de Junho de 2019 em Macau e Hubei, sendo
os participantes oriundos do Brasil, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste.
A primeira parte do colóquio consistiu numa visita
à província de Hubei, onde foram organizados dois encontros para a cooperação da capacidade produtiva e visitas a
empresas, com o intuito de fazer intercâmbio com empresários locais.
De regresso a Macau foram organizadas diversas
actividades, tais como palestras temáticas sobre a iniciativa “Uma Faixa e Uma Rota”, a cooperação financeira da
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5月 MAIO

若澤·拉莫斯·奧爾塔（José Ramos-Horta）訪問中葡論壇（澳門）常設秘書處

JOSÉ RAMOS-HORTA VISITA SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM DE MACAU

東

帝汶前總統若澤·拉莫斯·奧
爾塔於5月30日到訪中葡論壇
（澳門）常設秘書處，並表示
東帝汶全力支持中國的“一帶
一路” 倡議。
中葡論壇（澳門）常設秘書處丁恬
副秘書長、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東晨光對東
帝汶前總統的到訪表示歡迎，並與他進行
了會面。
丁副秘書長簡單介紹了中葡論壇
（澳門）常設秘書處在貿易投資促進、與
中國內地省市合作、人力資源合作及文化
交流等領域開展的工作。
若澤·拉莫斯·奧爾塔前總統表示，
此行旨在加強東帝汶與中國的友好關係，
並藉此機會介紹了東帝汶的經濟發展現
狀。
他還表示，應在東帝汶進一步宣
傳“一帶一路”倡議以取得更多成果。此
外，他還讚賞了澳門在推動中國與葡語國
家合作中發揮的平台作用。

J

osé Manuel Ramos-Horta, antigo Presidente de Timor-Leste, visitou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau a 30 de
Maio, tendo na ocasião manifestado apoio total à iniciativa chinesa “Uma Faixa e Uma Rota.”
O político timorense foi recebido pelos secretários-gerais adjuntos, Ding Tian e Rodrigo Brum, pela coordenadora do Gabinete de
Apoio, Teresa Mok e pelo delegado de Timor-Leste junto do Secretariado
Permanente, Danilo Henriques.
Ding Tian fez uma breve apresentação acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau em diversas
áreas, como sejam 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.
O antigo Presidente de Timor-Leste disse que a visita teve por objectivo estreitar as relações amistosas entre Timor-Leste e a China, tendo
aproveitado o encontro para apresentar a situação actual de desenvolvimento económico do seu país.
Ramos-Horta disse ainda aos seus interlocutores que a iniciativa
“Uma Faixa e Uma Rota” deve ser mais divulgada em Timor-Leste, a fim
de que se possa obter mais resultados, e louvou o papel de Macau enquanto plataforma para a promoção da cooperação entre a China e os Países
de Língua Portuguesa.
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5月 MAIO

中葡論壇（澳門）常設秘書處推動與宜昌市的產能合作

SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM DE MACAU PROMOVE COOPERAÇÃO DA
CAPACIDADE PRODUTIVA COM MUNICÍPIO DE YICHANG

中

葡論壇（澳門）常設秘
書處代表團繼訪問武漢
市後，赴有世界水電之
都之稱的宜昌市進行考
察。此行旨在落實中葡
論壇的《經貿合作行動綱領》，推動
產能合作。宜昌市人民政府周正英副
市長會見了代表團。
周正英副市長強調，宜昌作為
最早開放的城市之一，有著開放包容
的傳統。自1996年以來，宜昌一直在
推進與部分葡語國家在不同領域的交
流。訪問期間，中葡論壇（澳門）常
設秘書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」。
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U

ma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau deslocou-se ao município de Yichang, denominado Capital Mundial de
Água e Electricidade, após ter terminado a visita à cidade de Wuhan.
A deslocação visou executar o Plano de Acção para a
Cooperação Económica e Comercial do Fórum de Macau e promover a cooperação da capacidade produtiva, tendo a delegação sido recebida pela vice-presidente do governo popular municipal, Zhou Zhengying.
A vice-presidente salientou ter sido município uma das cidades pioneiras no processo de abertura ao exterior possuindo uma tradição de abertura e de inclusão, tendo desde 1996 vindo a promover o intercâmbio com
alguns Países de Língua Portuguesa em diversos sectores.
Durante a estada em Wuhan, 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.
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當地企業代表、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了此次對接會。會上周正英副
市長介紹了宜昌三峽工程、當前的經濟形勢以及對外合作
的情況。常設秘書處丁恬副秘書長簡單介紹了中葡論壇和
澳門的平台作用，他強調中葡論壇（澳門）常設秘書處一
直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。
在“一帶一路”戰略的大背景下，在中葡商貿合作服務

平台上，各方應該共同努力，推動經貿往來，共同開拓“一帶
一路”沿線市場，在合作發展的進程中實現企業的成功。宜昌
自貿片區管委會代表介紹了自貿片區的投資環境、優惠政策等
情況，澳門企業代表亦分享了開展中國與葡語國家商務咨詢服
務的經驗體會，同時宜昌企業代表也詳細介紹了各行業的情況
以及與葡語國家經貿往來的實況。此外，代表團還參觀了安琪
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，並與當地企業代表進行了交流。

Estiveram presentes representantes das empresas locais, bem como de Macau e participantes do colóquio de cooperação financeira para os Países de Língua
Portuguesa, num total de uma centena de pessoas, tendo
Zhou Zhengying apresentado o projecto do aproveitamento hidroeléctrico das Três Gargantas, bem como a
conjuntura económica actual e o estado da relacionamento com o exterior.
O secretário-geral adjunto, 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 Países de Língua Portuguesa.
No âmbito da estratégia “Uma Faixa e Uma Rota”,
inserida na plataforma de serviço para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa,
as partes envolvidas podem trabalhar em conjunto, promovendo o intercâmbio económico e comercial, explorando em paralelo os mercados ao longo daquela iniciativa, assegurando dessa forma o êxito das empresas no
processo de cooperação e desenvolvimento.
O representante da comissão de gestão da Zona
de Comércio Livre de Yichang apresentou o ambiente de
investimento e condições preferenciais da Zona, tendo

a representante das empresas de Macau partilhado a sua
experiência de oferta de serviço de consultoria comercial
da China e dos Países de Língua Portuguesa, enquanto o
representante das empresas de Yichang divulgou de forma
pormenorizada informações sobre os negócios e trocas económicas e comerciais com os Países de Língua Portuguesa.
A delegação visitou ainda as empresas Angel Yeast
Co., Ltd., Jinbao Music Instrument Manufecturing Co. Ltd.,
a Zona de Comércio Livre de Yichang, a sala de exposição
da obra das Três Gargantas e realizou sessões de intercâmbio com representantes das empresas locais.
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5月 MAIO

中葡論壇（澳門）秘書處赴湖北

加強省市間產能合作

SECRETARIADO DO FÓRUM DE MACAU A HUBEI REFORÇA A COOPERAÇÃO DA CAPACIDADE
PRODUTIVA ENTRE PROVÍNCIAS E MUNICÍPIOS COM DESLOCAÇÃO A HUBEI

為

加強湖北省與葡語國家的交流合作，中葡論壇
(澳門)常設秘書處代表團前往武漢市和宜昌市
訪問考察。5月19日至23日，中葡論壇(澳門)
常設秘書處丁恬副秘書長和羅德高副秘書長偕
秘書處代表團及中葡論壇（澳門）培訓中心葡語國家金融
合作研修班的24名學員到訪湖北。

U

ma delegação do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau deslocou-se às cidades
de Wuhan e de Yichang para reforçar o intercâmbio entre os municípios de Província de
Hubei e os Países de Língua Portuguesa.
Liderada pelos secretários-gerais adjuntos Ding
Tian e Rodrigo Brum, a delegação contou com a presença dos 24 formandos do Colóquio de Cooperação
Financeira do Centro de Formação do Fórum de Macau
a Hubei entre os dias 19 a 23 de Maio.
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代表團受到了湖北省曹廣晶副省長的會見。曹副省
長表示，湖北將採用地方發展新模式和區域協調發展戰略
規劃，為加強和深化與葡語國家的合作創造新機遇。曹副
省長還表示，希望葡語國家能與湖北加強戰略對接，以開
創湖北與葡語國家經貿合作的新局面。

O Vice-Governador da Província de Hubei,
Cao Guangjing recebeu a delegação do Secretariado
Permanente e afirmou que a Província iria adoptar o novo
modelo de desenvolvimento regional e o planeamento estratégico de coordenação de desenvolvimento regional.
Cao Guangjing manifestou ainda o desejo de que
os PLPs pudessem ainda reforçar as bolsas de contacto
estratégicas com a província, com intuito de iniciarem
uma nova fase de cooperação económica e comercial entre Hubei e os PLPs.
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訪問武漢期間，中葡論壇(澳門)常設秘書處與湖北省
港澳辦事處共同舉辦了「湖北-澳門-葡語國家產能合作對
接會」。除政府部門外，來自各行業九十多家當地企業代
表也參加了對接會。
曹副省長在對接會上表示，澳門貿易投資促進局
（IPIM）已在武漢設立經貿代表處，為促進湖北與葡語國家
交流合作提供了一個新平台。秘書處丁恬副秘書長簡單介紹
了中葡論壇和澳門的平台作用，並介紹了中葡產能合作的現
狀。他強調，澳門在語言、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的投資發揮橋樑作用。
丁恬副秘書長還表示，未來可推動湖北與葡語國
家的經貿往來，共同開拓“一帶一路”沿線市場。當地企業
代表也分享了在葡語國家投資的經驗體會，並介紹了其在
基建、農業等領域的投資現狀。而葡語國家派駐代表也介
紹了各自國家的投資環境、優惠政策和產能合作項目等情
況，並與湖北省相關企業代表交流了意見。在武漢期間，
代表團還參觀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。

Durante a estada em Wuhan, o Secretariado
Permanente do Fórum e o Gabinete dos Assuntos
de Hong Kong e Macau organizaram em conjunto o Encontro sobre a Cooperação da Capacidade
Produtiva entre Hubei, Macau e os Países de Língua
Portuguesa.
O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian fez
uma breve apresentação sobre o Fórum de Macau e do
papel de Macau enquanto Plataforma, expôs a conjuntura actual da cooperação da capacidade produtiva entre

a China e os Países de Língua Portuguesa. Sublinhou
ainda que Macau possui uma ligação natural com os
PLP nas diversas áreas como Língua e Cultura e, como
tal, poderia desempenhar o papel de ponte para ajudar
as empresas chinesas a investirem nesses países.
De seguida, o Dr. Ding Tian acrescentou que
o intercâmbio económico e comercial entre Hubei e
os Países de Língua Portuguesa iria ser promovido e
que o mercado ao longo do percurso “Uma Faixa, Uma
Rota” iria ser explorado.
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5月 MAIO

葡語國家旅遊與會展
管理研修班結業典禮

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO COLÓQUIO SOBRE
GESTÃO DO TURISMO, CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES
DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

由

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日舉行結業典禮。本期研修班於4月
23日至5月6日舉行，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共同體成員國相關領域的
的官員、業界代表和企業主管參加。
培訓中心安排了一系列活動，例如舉辦專題講座，
介紹澳門建設「一中心，一平台」、中國、澳門與葡語國家
旅遊會展合作、大灣區及國際旅遊業發展機遇、“一帶一路”
倡議等內容。研修班的學員們參訪了中葡論壇（澳門）常設
秘書處、澳門旅遊局、澳門貿易投資促進局（IPIM）、葡語
國家食品展示中心、澳門旅遊和會展設施及世遺景點等。
學員們還參加了「第七屆澳門國際旅遊（產業）博
覽會」各主要活動和「葡語國家旅遊產品推介會」。推介會
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上各葡語國家代表就本國的旅遊資源和產品、旅遊業發展情
況及投資營商環境等作了專題推介，並與業界互動交流。
中葡論壇(澳門)常設秘書處徐迎真秘書長在結業典
禮致辭時強調，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，也是舉辦研修班的宗旨之一。

她還表示，澳門以其多元文化和語言多樣性的特
點，在打造成為「世界休閒旅遊中心」上具有獨特的優
勢。她呼籲研修班的各位學員在課程結束後繼續支持中葡
論壇的工作，借助澳門平台開展中國與葡語國家在旅遊和
會展領域的合作。

A

cerimónia de encerramento do “Colóquio
sobre Gestão do Turismo, Convenções e
Exposições dos Países de Língua Portuguesa”,
organizado pelo Centro de Formação do
Fórum de Macau , em colaboração com a Universidade
da Cidade de Macau, foi organizado no dia 6 de Maio.
Sendo o primeiro colóquio a ser realizado em 2019 pelo
Centro de Formação do Fórum de Macau, contou com a
participação de 31 funcionários, representantes e gestores
de diversas áreas, provenientes dos oito países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e TimorLeste, tendo decorrido de 23 de Abril de 6 de Maio.
O colóquio incluiu palestras nomeadamente sobre a construção de Macau enquanto “Um Centro, Uma
Plataforma”, o reforço da cooperação dos sectores do turismo e das 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, da comunidade internacional e da Iniciativa
“Um Faixa, Uma Rota”.

Os participantes no colóquio tiveram a oportunidade de visitar o Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, a Direcção dos Serviços de Turismo e o Instituto
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
(IPIM), bem como ao Centro de Exposição dos Produtos
Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, instalações de turismo e convenções e exposições, assim como a
locais classificados como Património Mundial de Macau.
Os participantes tiveram também a oportunidade
de participar nas principais actividades 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 divulgação temática sobre recursos
e produtos turísticos dos Países de Língua Portuguesa,
onde foi realizada a apresentação temática dos recursos
e produtos turísticos de cada país participante, a situação
do desenvolvimento do sector de turismo e do ambiente
de negócios e investimento dos vários países, sendo realizado o intercâmbio entre as partes.
Durante a cerimónia de encerramento, a
Secretária-Geral salientou no seu discurso que o reforço
do intercâmbio e cooperação nas áreas do turismo, convenções e exposições, é um trabalho essencial no âmbito
do Fórum de Macau e também um dos principais objectivos para a realização dos colóquios.
Macau, com as suas características multiculturais e
diversidade linguística, possui vantagens únicas na construção da cidade como um “Centro Mundial de Turismo
e Lazer”, disse a secretária-geral, que a concluir apelou ao
apoio contínuo dos participantes no colóquio ao desenvolvimento do Fórum de Macau e ao desenvolvimento da
cooperação no campo dos sectores do turismo e das convenções e exposições entre a China e os Países de Língua
Portuguesa através da Plataforma de Macau.
中葡論壇活動摘要
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3月 MARÇO

中葡論壇常設秘書處第十四
次例會在澳門舉行

REALIZAÇÃO DA 14.A REUNIÃO ORDINÁRIA
DO SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM
DE MACAU NA RAEM

中

國 — 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇 （ 澳 門 ） 常設秘
書處第十四次例會於2019年3月27日在澳門舉
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。
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。全面推動落實第五届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。
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。

R

ealizou-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 presentes tomaram nota do balanço dos trabalhos efectuados pelo Secretariado Permanente em 2018 e
aprovaram o Programa de Actividades para o ano 2019.
Realizou-se durante a reunião um intercâmbio
onde as delegações partilharam as suas observações sobre a implementação dos objectivos delineados na 5.a
Conferência Ministerial do Fórum de Macau bem como
expressaram as suas opiniões sobre os trabalhos de preparação da 6.a Conferência Ministerial.
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
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promover, de forma compreensiva, a implementação das
metas definidas na 5.a Conferência Ministerial e preparar
activamente a 6.a Conferência Ministerial.
O Secretariado Permanente tem por objectivos
aproveitar de forma plena as oportunidades de desenvolvimento oferecidas pela “nova era”, impulsionando de
forma activa a profunda integração da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa e ajudando o Governo da RAEM a construir,
de forma consistente, a Plataforma de Serviços para
a Cooperação Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, nomeadamente através de um melhor aproveitamento da localização de Macau enquanto
parte integrante da Área da Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau e locais de demonstração da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Os representantes dos países
participantes aprovaram, na reunião, 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 a construção da Plataforma de Serviços de
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Cooperação Comercial entre a China os Países de Língua
Portuguesa. Durante a reunião, foram ainda 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. Além disso, as delegações expressaram unanimemente solidariedade e condolências pelas vítimas causadas pelo Ciclone Idai que assolou Moçambique.
Estiveram presentes 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, e 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 com as questões do Fórum Macau.
中葡論壇活動摘要
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3月 MARÇO

河南省代表團訪問中葡論壇（澳門）常設秘書處

DELEGAÇÃO DA PROVÍNCIA DE HENAN VISITA SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM DE MACAU

由

河南省政協錢國玉副主席率領的代表團於2月
28日到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處。
雙方藉此機會就共同關心的問題交換了
意見，其中包括推動省市間合作、促進企業充
分利用澳門中葡商貿合作服務平台及中葡論壇多邊合作機
制進行合作、支持拓展葡語國家市場等問題。
訪問期間，河南省人民政府和中葡論壇（澳門）常
設秘書處聯合舉辦了「河南-澳門及葡語國家企業高層推介
懇談會」。
中葡論壇（澳門）常設秘書處徐迎真秘書長表示
此次懇談會是一個良好的開端，在“一帶一路”倡議的背景
下，通過澳門中葡商貿合作服務平台促進河南、澳門與葡
語國家間的交流。
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U

ma delegação chefiada pelo vice-presidente
do Comité da Conferência Consultiva Política
do Povo Chinês (CCPPC) da província de
Henan, Qian Guoyu, visitou o Secretariado
Permanente do Fórum de Macau no dia 28 de Fevereiro.
As partes aproveitaram a visita para trocar 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 e a prestação de apoio na exploração dos mercados dos Países de
Língua Portuguesa.
No âmbito desta deslocação decorreu uma palestra de apresentação entre empresários da província de
Henan, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa,
numa organização conjunta do governo popular da província de Henan e do Secretariado Permanente do Fórum
de Macau.
A secretária-geral do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau, Xu Yingzhen, qualificou a palestra
como um bom começo no enquadramento da iniciativa
“Uma Faixa e Uma Rota” para promover maior intercâmbio entre 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 sedeada em Macau.
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2月 FEVEREIRO

中葡論壇（澳門）常設秘書處訪問北京

SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM DE MACAU VISITA PEQUIM

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的駐
華代表在北京接待了由中葡論壇（澳門）常設
秘書處徐迎真秘書長率領的代表團。
代表團還會見了中國商務部臺港澳司代表，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了意見。徐迎真秘書長藉此機會
感謝各葡語國家駐華大使、中國商務部及各單位長期以來
對秘書處工作的支持。
在回顧中葡論壇成立15週年系列紀念活動時，徐迎
真秘書長強調，在2018年，秘書處與論壇成員共同努力，
在各個領域都取得了豐碩成果。她還表示，圍繞中葡論壇
第五屆部長級會議簽署的「經貿合作行動綱領」和「關於
推進產能合作諒解備忘錄」所提出的目標，秘書處一直在

有效推進中國與葡語國家在各領域的務實合作。
徐迎真秘書長還強調，秘書處通過與中國內地更多
省市開展對接交流，不斷擴大「朋友圈」，使更多內地企
業更好地瞭解葡語國家。她還回顧了秘書處首次遍訪葡語
國家，鼓勵越來越多的葡語國家企業和社會各界了解中葡
論壇和澳門的平台作用，使得中國與葡語國家不斷拓展合
作的領域和渠道。
徐迎真秘書長強調，秘書處一直致力於推動澳門建
設中葡商貿合作服務平台，組織、參與了一系列經貿文化
活動，並全面完成了2018年工作計劃。葡語國家駐華大使
和中國商務部臺港澳司均對中葡論壇十五年來在中國與葡
語國家經貿合作方面取得的成果表示讚賞，並重視中葡論
壇的平台作用。
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A

s representações diplomáticas de Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste em
Pequim receberam a visita de uma delegação do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau
chefiada pela secretária-geral.
A delegação reuniu-se também 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.
A secretária-geral Xu Yingzhen aproveitou a ocasião para agradecer 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.
Ao fazer uma retrospectiva das actividades comemorativas do 15.º aniversário do estabelecimento 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
bons resultados obtidos em várias áreas
Disse ainda ter o Secretariado Permanente promovido
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.
Xu Yingzhen salientou que através do intercâmbio
com mais províncias e municípios do interior da China
alargou o seu “círculo de amigos”, procurando ajudar mais
empresas a ter um melhor conhecimento sobre os Países de
Língua Portuguesa.
Recordou ter o Secretariado Permanente realizado,
pela primeira vez, deslocações a todos os Países de Língua
Portuguesa, encorajando cada vez mais empresas e sectores
da sociedade civil a conhecer 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.
A secretária-geral salientou que o Secretariado
Permanente tem promovido 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 comercial, concretizando integralmente
o Programa de Actividade de 2018.
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 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 Portuguesa e
valorizaram o papel do Fórum de Macau como Plataforma.
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1月 JANEIRO

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

SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM DE MACAU VISITA PARQUE CIENTÍFICO E INDUSTRIAL DE
MEDICINA TRADICIONAL CHINESA PARA A COOPERAÇÃO ENTRE GUANGDONG-MACAU

中

葡論壇（澳門）常設秘書處代表團前往粵澳合
作中醫藥科技產業園參觀考察，以便進一步瞭
解產業園的發展情況並探討雙方合作的模式。
粵澳合作中醫藥科技產業園呂紅董事長
向代表團一行人介紹了產業園的相關情況，重點介紹了園區
的位置、優惠政策、發展目標、園區規劃、工作進程等，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。
代表團先後參觀了產業園傳統醫藥國際交流合作平
台、質量檢測平台及GMP中試生產大樓，瞭解產業園的發
展和目標。中葡論壇（澳門）常設秘書處徐迎真秘書長表
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，以推動中國與葡語國家在傳統醫藥領域的合作。

U

ma delegação do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau visitou o Parque
Científico e Industrial de Medicina
Tradicional Chinesa para a Cooperação
entre Guangdong-Macau em Hengqin, para melhor
conhecer o seu desenvolvimento e abordar formas de
cooperação mútua.
A presidente do Conselho de Administração,
dra. Lu Hong, apresentou o Parque, salientando a localização, as políticas preferenciais, o seu desenvolvimento e objectivos, o planeamento das actividades e os
progressos da agenda de trabalho, especificamente no
âmbito do intercâmbio internacional com os Países de
Língua Portuguesa.
A delegação visitou a Plataforma de Intercâmbio e
Cooperação Internacional para a Medicina Tradicional,
a Plataforma de Inspecção de Qualidade e a Oficina de
Produção à Escala-Piloto de Boas Práticas de Fabrico,
o que permitiu que ficasse ciente do desenvolvimento e
objectivos do Parque.
A Secretária-Geral do Fórum de Macau, 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 no domínio
da indústria da medicina tradicional.
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中葡經貿合作相關報導

NOTÍCIAS DA CHINA NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
安哥拉 ANGOLA

5月 MAIO

中國中信集團安哥拉
鋁材廠落成投產

GRUPO CHINÊS CITIC INAUGURA FÁBRICA
DE PERFIS DE ALUMÍNIO EM ANGOLA

據

安哥拉媒體報道，中國中信集團旗下中信（安
哥拉）鋁型材廠周二落成投產。該廠位於安國
Viana市羅安達-本戈經濟特區，佔地20公頃。
鋁廠由集團旗下中信建設和中信渤海鋁
業攜手投資4,000萬美元，預期每年產出鋁型
材約10,000噸。
安哥拉私人投資和出口促進局（Aipex）主席Licinio
Vaz Contreiras預期項目可滿足大部分安國國內市場的需
要，從而減少鋁型材進口，舒緩國家外彙儲備的壓力。
新任中國駐安大使龔韜強調，該廠是中信（安哥
拉）歷 來 規 模 最 大 的 鋁 型 材 廠 ； 他 又 提 到 中 國 近 年在安
國農業、農產品加工、建材制造等領域均有相當規模的投
資。

A

fábrica da CITIC Alumínio Angola de produção de perfis de alumínio foi inaugurada na
Zona Económica Especial Luanda-Bengo, em
Viana, resultado de um investimento de 40
milhões de dólares, noticiou a imprensa angolana.
A fábrica é o resultado de um investimento conjunto entre a CITIC Construction e a CITIC Bohai
Aluminium Industries Holding Company Limited, irá
ocupar uma área de 20 hectares e deverá produzir anualmente cerca de 10 mil toneladas de perfis de alumínio
para a indústria.
O presidente da Agência de Investimento Privado
e Promoção das Exportações (Aipex), Licínio Vaz
Contreiras, disse esperar que o projecto cubra uma grande parte das necessidades do mercado angolano, contribuindo dessa forma para a redução das importações de
perfis de alumínio e similares, de modo a aliviar a pressão
sobre as reservas cambiais do país.
O novo embaixador da China em Angola, Gong
Tao, sublinhou ser a fábrica de perfis de alumínio da
CTTIC (Angola) a maior do país e recordou os investimentos que empresas do seu país efectuaram nos últimos
anos em Angola, nomeadamente na agricultura e processamento de produtos agrícolas e materiais de construção.
O projecto de investimento para esta unidade
fabril foi aprovado a 19 de Abril de 2017 pela extinta
Unidade Técnica para o Investimento Privado.

4月 ABRIL

中國希望加深與安哥拉的經濟合作
CHINA QUER APROFUNDAR A
COOPERAÇÃO ECONÓMICA COM ANGOLA

中

國新任駐安哥拉大使周四在羅安達表示，中國
希望超越傳統的石油信貸額度模式，加深與安
哥拉的經濟合作。
據安哥拉通訊社報道，已經在安哥拉工
作了一個月並在上周向安哥拉總統遞交國書的中國駐安哥拉
大使龔韜表示，中國真的希望將雙邊合作擴大到更多部門。
「安哥拉現任政府正在尋求通過有利於吸引外國投
資的措施，實現經濟多元化，從而發展工業和農業。」中
國大使說。
龔韜與國民議會外交、國際合作和安哥拉共同體外
交委員會主席Josefina Diakite會晤結束時宣佈，預計中國
商人將在不久的將來前往安哥拉，分析新的投資渠道。
安哥拉與中國的貿易在2018年達2,775.5億美元，
中國仍是安哥拉的主要貿易伙伴，也是安哥拉石油的最大
進口國。
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A

China quer aprofundar a
cooperação económica com
Angola, indo além do tradicional modelo de concessão de linhas de crédito com pagamento garantido
em petróleo, disse o novo embaixador da
China em Angola, Gong Tao, em Luanda.
Gong Tao disse ainda que o seu
país quer ampliar a cooperação bilateral
para mais sectores, segundo a agência noticiosa Angop.
“O actual governo de Angola está a
procurar diversificar a economia através
de medidas favoráveis à atracção de investimento estrangeiro a fim de desenvolver tanto a indústria como a agricultura”,
disse o embaixador.
No final de um encontro com
a presidente da Comissão de Relações
Exteriores, Cooperação Internacional e
Comunidades Angolanas no Estrangeiro
da Assembleia Nacional, Josefina Diakité,
Gong Tao anunciou que empresários chineses deverão deslocar-se a Angola nos
próximos tempos para estudar novos canais de investimento.
O comércio entre Angola e a China
atingiu 27 755 milhões de dólares em
2018, continuando a China a ser o principal parceiro comercial de Angola e o
maior importador de petróleo angolano.
中國駐安哥拉大使龔韜與安哥拉總統若昂‧洛倫索
Presidente de Angola João Lourenço com o
embaixador da China Gong Tao

佛得角 CABO VERDE
2月 FEVEREIRO

中國-佛得角友好協會建立了中
國-佛得角交流中心
ASSOCIAÇÃO AMICACHI CONSTRÓI CENTRO DE
INTERCÂMBIO CHINA – CABO VERDE

中

國-佛得角友好協會主席Jose Correia表示，位於Achada
Santo Antonio附近的中國-佛得角交流中心預計耗資約3.3億埃
斯庫多（300萬歐元）。
該協會主席周五在普拉亞參加該中心奠基儀式，他指出
該項目對該協會以及該國的重要性，因為它將有助於發展兩國關系。
未來的中國-佛得角交流中心是一幢七層高的建築，它將擁有多個設
施，包括美食、文化、專家樓、辦公室等，第一階段的工作將在兩周內開
始，並在六個月內完工。整個項目將於2020年完工。
據佛得角新聞社Inforpress稱，這項工程資金由Amicachi自己提供，
該項目的實施得到佛得角政府、普拉亞市政廳和其他機構的支持。
中國駐佛得角大使杜小叢、普拉亞市府官員和其他機構也出席了該項
目的奠基儀式。佛得角政府上周宣佈，中國將資助在明德洛市郊區Portelinha
鎮建造88所房屋，該市目前是一個棚戶區。該項目將有電力和自來水，項目
將分為11個街區，包括綠地、兒童游樂場和停車場，該項目計劃今年開始。

O

Centro de Intercâmbio China – Cabo Verde, que ficará localizado no bairro de Achada Santo António, deverá custar cerca de 330 milhões de escudos (três milhões de euros), disse
o presidente da Associação de Amizade Cabo Verde China
(Amicachi), José Correia.
O presidente da associação, que na altura participava na cerimónia de lançamento da primeira pedra, ocorrida na Praia, realçou a importância do projecto para a organização, bem como para o país, uma
vez que a mesma “irá contribuir para o desenvolvimento das relações
entre os dois países.”
O futuro Centro de Intercâmbio China – Cabo Verde é um edifício de sete pisos, que terá várias valências, nomeadamente gastronómica,
cultural, residencial para especialistas, escritórios entre outras, devendo a
primeira fase iniciar-se dentro de duas semanas e ficar concluída em seis
meses e o projecto global em 2020.
As obras são financiadas com recursos próprios da Amicachi, que
conta na execução deste projecto com o apoio do governo de Cabo Verde,
da China, da Câmara Municipal da Praia e de outras entidades, segundo a
agência noticiosa Inforpress.
A cerimónia de lançamento da primeira pedra do projecto contou
igualmente com a presença do embaixador da China em Cabo Verde, Du
Xiaocong, de vereadores da Câmara Municipal da Praia e outras entidades.
O governo de Cabo Verde informou na semana passada ir
a China financiar a construção de 88 habitações na localidade de
Portelinha, periferia da cidade do Mindelo, actualmente um bairro de
lata e de construções precárias.
O empreendimento, cujas habitações disporão de instalação
eléctrica e água corrente, será dividido em 11 blocos e incluirá espaços verdes, parque infantil e de estacionamento, sendo que o início das
obras está previsto ainda para 2019.
中葡經貿合作相關報導
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佛得角
Cabo Verde

2月 FEVEREIRO

佛得角每年舉辦中國文化周

SEMANA CULTURAL DA CHINA EM CABO VERDE TEM REALIZAÇÃO ANUAL GARANTIDA

佛

得角-中國友好協會總裁Jose Correia表示，
佛得角的中國文化周已經成為佛得角年度活動
之一，並且每年保證舉辦。
Correia在普拉亞舉行的佛得角-中
國商業經濟論壇期間接受佛得角通訊社
Inforpress的採訪。該論壇是在佛得角舉辦的
第六屆中國文化周活動的一部分。

A

Semana Cultural chinesa em Cabo Verde
faz já parte da agenda cabo-verdiana, com
realização garantida anualmente, disse o
presidente da Associação de Amizade Cabo
Verde-China (Amicachi), José Correia.
O presidente da Amicachi proferiu essa afirmação
em declarações à agência noticiosa Inforpress à margem
do “Fórum Económico Empresarial Cabo Verde-China”
realizado na Praia, no âmbito da VI edição da Semana
Cultural chinesa em Cabo Verde.
José Correia adiantou que a Semana Cultural ultrapassa a noção restrita de cultura, envolvendo igualmente
a educação, medicina e as áreas económica e empresarial.
中葡經貿合作相關報導
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Correia說，中國文化周超越了文化限制，也涉及教
育、醫學以及經濟和商業領域。他特別在論壇上發言，表
示旨在通過交流信息、了解期望、確定協會在佛得角與中
國合作中的作用，從而促進雙邊互信。
Correia說，2019年的中國文化周活動在普拉亞、聖
維森特和聖安東島舉行，已獲得積極響應，有興趣探索與
中國做生意的人參與了本次活動。

Referindo-se especificamente ao Fórum disse
que o mesmo tem por objectivo o fomento do conhecimento mútuo bilateral, através do intercâmbio de informação, bem como perceber as expectativas e definir
o papel da associação no processo de cooperação entre
Cabo Verde e a China.
José Correia adiantou que a edição de 2019 da
Semana Cultural chinesa, cujas actividades decorreram
na Praia, em São Vicente e em Santo Antão, teve um
balanço positivo, tendo-se registado a participação de
pessoas interessadas na exploração de oportunidades
para desenvolver negócios com a China.
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莫桑比克 MOÇAMBIQUE
4月 ABRIL

中國企業願為莫桑比克建設項目集資

EMPRESAS DA CHINA DISPOSTAS A ANGARIAR FUNDOS PARA CONSTRUÇÃO DE PROJECTOS EM MOÇAMBIQUE

莫

桑比克交通運輸部長Carlos Mesquita在北京
稱，中國企業願意為莫桑比克建設項目集資，
前提是那些項目屬於政府的年度計劃或五年建
設規劃範圍。
莫桑比克通信社引述Mesquita稱，該國訪華代表團注
意到中國企業有關參與莫國發展項目的態度之轉變。他說：
「基於兩國簽訂的雙邊合作協議，莫國商界領袖不必再等待
批出項目建設資金。」
Mesquita稱，根據政府與“中國交通建設集團”周三簽
署的兩份有關基建項目的諒解備忘錄，中國企業將推展覆蓋

E

mpresas chinesas estão dispostas a angariar
fundos para financiar projectos de desenvolvimento em Moçambique, desde que
enquadrados nos planos anuais ou quinquenais do governo, disse em Pequim o disse o ministro dos
Transportes e Comunicações.
Carlos Mesquita, citado pela agência noticiosa
AIM, disse ainda que a delegação moçambicana que se
deslocou à China sentiu uma mudança de atitude das
empresas chinesas no que respeita ao desenvolvimento
de projectos em Moçambique.
“Os responsáveis das empresas já não estão à espera de obter financiamentos para a execução dos projectos
com base nos acordos de cooperação bilateral entre os
dois países”, precisou.
O ministro moçambicano prestava declarações a
propósito da assinatura, quarta–feira, de dois memorandos de entendimento entre o governo de Moçambique
e a empresa China Construction and Communications

範圍廣泛的項目：水電站（包括贊比西亞省的Mugeba水電
站）、鐵路線、電訊、港口、公路等，使莫國“有效融合到
中國的“一帶一路”建設。
“中國路橋工程”是“中國交通建設集團”旗下其中一家
已經在莫桑比克運營的子公司，該公司已在當地實施諸如馬
普托大橋和馬普托環路等重要工程項目。
莫桑比克通訊社稱，中國企業未來將參與的項目包
括：連接貝拉市和毗鄰津巴布韋邊界的Machipanda市之6號
國道（該公路早前遭受台風Idai的嚴重破壞），以及連接國
家南部、中部和北部的1號國道（其中一些路段狀況危急）。

Company (CCCC) relativos ao desenvolvimento de projectos de infra-estruturas.
Ao abrigo destes memorandos, prosseguiu o ministro, empresas chinesas vão executar uma gama diversificada de projectos, que vão desde as barragens, caso
da de Mugeba, na província da Zambézia, linhas de caminhos-de-ferro, telecomunicações, portos e estradas,
para que “haja uma integração efectiva de Moçambique
na iniciativa chinesa Uma Faixa e Uma Rota.”
A China Road and Bridge Corporation (CRBC)
é uma das subsidiárias da CCCC que já opera em
Moçambique, tendo executado obras importantes como
a ponte Maputo – Catembe e a Circular de Maputo.
A AIM citou como alguns desses projectos as
obras de reparação da Estrada Nacional Número Seis
(EN6), entre Beira e Machipanda (na fronteira com o
Zimbabué), severamente atingida pelo ciclone Idai, bem
como da EN1 que liga o sul, centro e norte do país, mas
com alguns troços em estado crítico.

馬普托
Maputo
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葡萄牙 PORTUGAL

3月 MARÇO

中國青島金彙石墨擬
在莫桑比克採礦

EMPRESA CHINESA QINGDAO JINHUI GRAPHITE
INTERESSADA EM PROJECTO MINEIRO EM MOÇAMBIQUE

澳

大利亞Triton礦業公佈，公司已和來自中國的青
島金彙石墨有限公司簽署諒解備忘錄，將於六個
月內正式簽署具約束力的協議。
公告稱，對方是中國其中一家領先的石
墨企業，擁有廣泛的石墨開採、加工和銷售方面的經驗。簽
署備忘錄前，青島金彙就合作開採莫桑比克北部Ancuabe石
墨礦一事，主動接觸Triton礦業，其後雙方舉行過多次商務
及技術洽談。
具約束力協議的內容包括：在項目投資不超過10%；透
過舉債或購置設備提供額外融資；每年購買最高1.5萬噸石墨
精礦；進行技術合作，以及向中國企業提供耐火石墨和電池。
Triton礦業的公告稱，項目有待國家礦產資源和能源部
批准，若批出專營權，初期將為期25年，其後可續期25年。
2018年7月，Triton礦業與中冶集團國際（中國冶金
科工集團旗下負責國際業務的子公司）簽署意向書，冀最終
簽署專為Ancuabe礦起草的工程設計、部件採購、建設安裝
（EPC）合同。

A

Triton Minerals assinou um memorando de
entendimento com a empresa chinesa Qingdao
Jinhui Graphite Co. Ltd que poderá converter-se num acordo vinculativo dentro de seis meses, informou a empresa australiana.
O memorando assinado com “uma das principais
empresas de grafite da China, com grande experiência na
exploração mineira, de processamento e de comercialização” surgiu na sequência de contactos iniciais por parte da
Jinhui Graphite, a que se seguiram encontros comerciais e
técnicos, relacionados com o desenvolvimento do projecto
de grafite de Ancuabe, em Moçambique.
O acordo vinculativo contempla um nível de investimento de até 10% no projecto de Ancuabe, concessão de
financiamento adicional através de dívida ou de aquisição
de equipamento, a compra de um máximo de 15 mil toneladas de concentrado de grafite por ano e colaboração técnica
para adicionar valor através do fornecimento de grafite às
empresas chinesas de refractários e de baterias.
A Triton Minerals recorda no comunicado que o
projecto está dependente da aprovação por parte do ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique da
concessão mineira por um período inicial de 25 anos, renovável por períodos subsequentes de 25 anos.
Em Julho de 2018, a empresa australiana assinou uma
carta de intenções com a MCC International Incorporation
Limited (MCC), a empresa para os negócios no estrangeiro
do grupo Metallurgical Corporation of China Ltd, para vir
a assinar um contrato de elaboração de projecto de engenharia, aquisição de componentes e construção (EPC, na
sigla em inglês) na concessão para a exploração de grafite
em Ancuabe, norte de Moçambique.
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5月 MAIO

2018年中國企業投資
葡萄牙逾80億歐元

EMPRESAS DA CHINA INVESTIRAM MAIS DE 8000
MILHÕES DE EUROS EM PORTUGAL EM 2018

中

國社會科學院歐洲研究所副所長田德文在葡
萄牙首都裡斯本稱，來自中國的企業2018
年在葡萄牙總投資額超過80億歐元。
田德文是在葡中多年合作回顧會議上
發言時，透露上述數字。他說，同年，葡國企業到中國投
資，金額也達2億美元。雙邊貿易總額同比增7.6%。
田德文稱，葡中貿易有三個特點，第一，兩國貿易
互補性非常高；第二，雙方均反對貿易保護主義和單邊主
義，支持全球經濟發展；第三，兩國在國際發展戰略上相
互支持。
田德文說：「葡萄牙支持中國的“一帶一路”倡議，
兩國又簽署了相關的備忘錄。」他指的是去年（2018）
12月中國主席習近平對葡萄牙進行國事訪問期間，兩國代
表簽署的《共建“一帶一路”合作諒解備忘錄》。

E

mpresas da China investiram mais de oito
mil milhões de euros em Portugal em
2018, afirmou em Lisboa o director-geral
adjunto do Instituto de Estudos Europeus
da Academia Chinesa de Ciências Sociais.
Tian Dewen, ao intervir no encontro “Anos de
cooperação entre Portugal e China”, disse ainda que
nesse mesmo ano empresas portuguesas investiram
mais de 200 milhões de dólares na China, tendo o
comércio bilateral registado um aumento anual de
7,6%.
O director-geral adjunto da Academia Chinesa
de Ciências Sociais adiantou que o relacionamento
entre Portugal e a China apresenta três características, sendo a primeira a ideia de que a cooperação internacional entre os dois países “é muito compatível.”
A segunda centra-se no facto de ambos os países se oporem ao proteccionismo comercial e ao unilateralismo, apoiando uma economia mundial aberta, sendo a última o facto de tanto Portugal como a
China apoiarem mutuamente as estratégias de desenvolvimento internacional.
“Portugal apoia a iniciativa chinesa da Uma
Faixa e Uma Rota e os dois países assinaram um memorando de entendimento para construir esse projecto”, disse, referindo-se ao documento assinado em
Dezembro de 2018 em Lisboa, aquando da visita de
Estado do Presidente chinês Xi Jinping.
Por seu lado, “a China apoia a ideia de Portugal
de economia azul” e, por isso, “a cooperação económica tem crescido”, assegurou Tian Dewen.
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蔡潤
Cai Run

2月 FEVEREIRO

駐葡大使蔡潤：澳門在中葡關系中角色越趨重要

MACAU TEM UM PAPEL CADA VEZ MAIS IMPORTANTE NAS RELAÇÕES
ENTRE A CHINA E PORTUGAL, ASSEGURA EMBAIXADOR CAI RUN

中

國駐葡萄牙使蔡潤稱，作為中國與葡萄牙之
間、與葡語國家之間關係的橋梁，澳門的重要
性越來越重要。
蔡潤在接受《現代澳門日報》訪問時
稱，中國政府將繼續支持澳門作為中國與葡語國家之間的合
作平台，以及世界旅游休閒中心的地位，鼓勵澳門特區積極

參與“一帶一路”倡議、粵港澳大灣區建設，以及泛珠三角洲
地區合作。
蔡潤稱，相信有中央政府的大力支持，澳門特區政
府和市民的共同努力，澳門將有更多發展空間、更美好的未
來、對促進中葡合作作出更大的貢獻。在訪問中，蔡潤也談
到中葡關系及雙邊合作，以及中國在未來國際上的角色。

O

Faixa, Uma Rota”, Grande Baía de Guangdong-Hong
Kong-Macau e na cooperação Regional do Pan-Delta do
Rio das Pérolas.
“Estou convicto que com o apoio firme do Governo
Central, sob os esforços conjuntos do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau e dos seus habitantes,
Macau terá um espaço de desenvolvimento ainda maior,
um futuro mais promissor e contribuirá ainda mais para
impulsionar a cooperação sino-portuguesa” disse Cai Run.
Na entrevista o embaixador chinês aborda ainda as
relações sino-portuguesas, a cooperação bilateral e o futuro papel da China no mundo.

embaixador da República Popular da China
em Portugal, Cai Run disse que Macau destaca-se cada vez mais pela sua importância como
ponte nas relações entre a China e Portugal e
pelo papel cada vez mais significativo nas relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
Numa entrevista publicada no jornal “Hoje Macau”
o diplomata diz ainda que o governo chinês continua a
apoiar Macau como plataforma para a cooperação entre a
China e os Países de Língua Portuguesa e Centro Mundial
de Turismo e Lazer encorajando a região administrativa
especial a participar activamente nas iniciativas “Uma

中葡經貿合作相關報導

| NOTÍCIAS DA CHINA NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

88
聖多美和普林西比 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
4月 ABRIL

中國為聖普國際機場擴建項目提供資金

CHINA FINANCIA OBRAS DE EXPANSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

周

三中國駐聖多美和普林西比（「聖普」）大
使館經商參贊高金寶宣佈，中國將為聖普國
際機場的現代化和擴建提供資金，工程將於
今年年底開始。
高金寶在提交該項工程的技術研究儀式中宣佈中國
的財政支援，該儀式由總理熱蘇斯和中國代表團成員參加。
中國大使館的參贊還表示，除將跑道從2,170米延長
到2,800米外，該項目還包括擴建飛機停機坪﹑恢復照明系
統﹑更新空中交通管制和貨運站以及其他工作。
該項目是在聖多美總理訪華，會見了中國總理李
克強不到一個月後公佈的，雙方當時討論及雙邊合作問
題。2018年7月世界銀行發表的一項研究報告稱，聖多美國
際機場其餘的跑道擴建和現代化改造設施估計將耗資3,100
萬美元。
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A

China vai financiar a modernização e expansão do aeroporto internacional da capital
de São Tomé e Príncipe, devendo as obras
iniciar-se no final do ano, anunciou em São
Tomé o conselheiro económico e comercial da
Embaixada da China.
Gao Jinbao anunciou o apoio financeiro do seu
país no decurso da cerimónia de apresentação do projecto, que contou com a presença do primeiro-ministro
Jorge Bom Jesus e dos membros da missão governamental chinesa que se encontra em São Tomé e Príncipe para
conclusão dos estudos técnicos da obra.
Além da extensão da pista de 2170 para 2800 metros, o conselheiro da embaixada chinesa disse que o
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4月 ABRIL

中國開始在聖多美和
普林西比建設社會住房

CHINA INICIA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO
SOCIAL EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
projecto contempla ainda a ampliação do parque de estacionamento das aeronaves, recuperação do sistema de
iluminação, actualização do controlo de tráfego aéreo e
do terminal de carga, entre outras intervenções.
A apresentação deste projecto teve lugar menos de
um mês após a deslocação do primeiro-ministro são-tomense à China, onde se encontrou com o seu homólogo
chinês, Li Keqiang, com quem abordou questões de cooperação bilateral.
Um estudo do Banco Mundial tornado público
em Julho de 2018 informava que as obras de expansão
da pista e de modernização das restantes instalações do
aeroporto internacional de São Tomé tinham um custo
estimado em 31 milhões de dólares.

聖普國際機場
Aeroporto internacional da capital de São Tomé e Príncipe

根

據公共工程部長在提交項目時所說，中國
資金將於2019年資助聖多美和普林西建
造60套公寓，未來4年共建200套。
「這第一批包括60套社會公寓，
包括五棟建築，每棟三層。」該部長表示。他沒有詳細
說明該項目的費用，該項目將覆蓋聖多美島以及普林西
比自治區。
該部長說，這三棟建築物中的1棟將建在
Cantagalo區（位於聖多美島南部），另外兩棟位於
Lobata[聖多美島北部]，他回憶說，與中國簽訂的協議
將涵蓋200套公寓。
星期五在聖多美首都提出的社會住房項目，是
2016年12月兩國重建外交關系的結果，該月聖普與台
灣斷交。中國和聖多美和普林西比八個月前在北京簽署
了三項基礎設施和教育合作協議，估計捐款額為2,900
萬美元。

U

m lote de 60 apartamentos dos 200 a serem construídos ao longo dos próximos
quatro anos em São Tomé e Príncipe com
financiamento da China será erguido em
2019, informou o ministro das Obras
Públicas, ao proceder à apresentação do projecto.
“Este primeiro lote contempla 60 apartamentos sociais distribuídos em cinco edifícios de três
pisos cada”, disse o ministro sem divulgar o custo
deste projecto, que abrangerá distritos da ilha de São
Tomé bem como da região autónoma do Príncipe.
Os edifícios serão construídos três no distrito
de Cantagalo [sul da ilha de São Tomé] e dois em
Lobata [norte de ilha de São Tomé], disse ainda o
ministro, que recordou que o acordo alcançado com
a China abrange a construção de 200 apartamentos.
O projecto de casas sociais apresentado sexta-feira na capital são-tomense decorre do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países
em Dezembro de 2016, em detrimento de Taiwan.
A China e São Tomé e Príncipe assinaram
em Pequim três acordos de cooperação nos domínios das infra-estruturas e educação, envolvendo
uma doação financeira estimada em 29 milhões de
dólares.
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東帝汶 TIMOR‑LESTE
中國在東帝汶建設道路
China constrói estrada em Timor-Leste

5月 MAIO

東帝汶國營公司在中國的“一帶一路”倡議中尋求資金

ESTATAL DE TIMOR-LESTE PROCURA FINANCIAMENTO AO ABRIGO DA INICIATIVA UMA FAIXA E UMA ROTA DA CHINA

東

帝汶國家石油公司Timor Gap董事長
Francisco Monteiro 表示，該公司為建設新
的Beaço港，正與中國商討融資，Beaço是
大日出項目的一部分。
Francisco Monteiro 還告訴葡新社，正在進行的
商討，是要確保建設港口所需的信貸，估計耗資9.43億美
元，同時該公司不會依賴國家預算。
中國國有公司中國鐵建，其子公司在上海證券交易
所發佈的一份聲明中指出，該公司將為此項目和港口建設
提供約9.43億美元。
該聲明還透露，Timor Gap需要在項目開始前獲得
該筆資金，預計這項工程需時四年。Monteiro 向葡新社表
示，該合同與傳統公共程序不同，是Timor Gap與該公司

中葡經貿合作相關報導
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在中國的“一帶一路”倡議範圍內之部分長期協商。
據Timor Gap透露，Beaço港可在施工期間卸載材
料，輸送大日出油田天然氣，以及液化天然氣加工廠的天
然氣管道。
4月16日，東帝汶以價格6.5億美元收購大日出財團
的控股權，以推進該國南部沿海的煤氣和石油及天然氣管
道項目。大日出油田估計儲量為5.1萬億立方英尺，位於東
帝汶東南約150公裡，距離澳大利亞達爾文西北450公裡的
帝汶海。
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A

Timor Gap está a negociar com
a China a concessão de financiamento para a construção do novo
porto do Beaço, infra-estrutura
inserida no projecto Greater Sunrise, disse o
presidente da petrolífera estatal.
Francisco Monteiro disse ainda à agência noticiosa Lusa decorrem neste momento
as negociações comerciais para a obtenção do
crédito necessário para construir o porto, obra
cujo custo está estimado em 943 milhões de
dólares, tendo ainda garantido que a empresa
“não vai depender do Orçamento de Estado.”
A empresa, uma subsidiária da construtora estatal chinesa China Railway
Construction Corporation, indicou em comunicado divulgado através da Bolsa de Valores
de Xangai que vai receber cerca de 943 milhões de dólares pelo projecto e construção do
porto.
O comunicado informa igualmente que
a Timor Gap terá de garantir o financiamento do projecto antes que as obras, que deverão
demorar quatro anos, possam ter início.
Francisco Monteiro disse agora àquela
agência que o contrato insere-se num processo
“diferente” da tradicional contratação pública,
fazendo parte de “negociações antigas entre a
Timor Gap e a empresa no âmbito da iniciativa
chinesa Uma Faixa e Uma Rota.”
O porto de Beaço vai, segundo a Timor
Gap, “permitir o desembarque de materiais
durante a construção” tanto do gasoduto, que
trará o gás natural dos campos petrolíferos
de Greater Sunrise, como de uma unidade de
processamento de gás natural liquefeito.
Timor-Leste concretizou dia 16 de
Abril a compra de uma participação de controlo no consórcio do Greater Sunrise por 650
milhões de dólares, para avançar com o projecto de gasoduto e processamento de petróleo
e gás natural na costa sul do país.
Os campos de Greater Sunrise contêm
reservas estimadas de 5,1 biliões de pés cúbicos de gás e estão localizados no mar de Timor,
a aproximadamente 150 quilómetros a sudeste
de Timor-Leste e a 450 quilómetros a noroeste
de Darwin, na Austrália

中國企業在東帝汶南部興建港口

EMPRESA DA CHINA CONSTRÓI PORTO NO SUL DE TIMOR-LESTE

中

國土木工程集團有限公司公佈，根據公司與東帝汶石
油巨頭Timor
Gap簽署的合約，公司將在東帝汶南部
Beaço市興建港口。
該公告於4月25日透過「上海證券交易所」發
布。它說，合約涵蓋項目的前期准備和工程建設本身，預計工程將耗
資9.43億美元。
Timor Gap官網指出，Beaço位於將來帝汶海油管登陸之處，
也是未來的天然氣液化廠以及港區（包括建材卸貨區、液化氣出口
區）建設的地方。
4月16日，東帝汶通過以6.5億美元收購Conoco Phillips和
殼牌集團的股權，從而取得大日升油田項目的56.6%控制性股權。
項目的股東還包括澳大利亞油企Woodside（項目運營商，上
述交易前占股33.4%）以及日本大阪燃氣（佔其餘的10%）。

A

China Civil Engineering Construction Corporation
vai construir um porto em Beaço, sul de Timor-Leste,
ao abrigo de um contrato assinado com a petrolífera
Timor Gap, informou a empresa chinesa em comunicado ao mercado.
O comunicado, divulgado no passado dia 25 de Abril corrente através da Bolsa de Valores de Xangai, informa ainda que o
contrato, que abrange a elaboração do projecto e a sua construção,
tem um valor de 943 milhões de dólares.
A página electrónica da Timor Gap indica que Beaço é a
zona do país onde irá chegar o gasoduto vindo do Mar de Timor
e onde será construída uma fábrica para processar o gás natural,
sendo ainda uma zona portuária para facilitar a recepção de materiais de construção e a exportação do gás natural liquidificado.
Timor-Leste adquiriu no dia 16 de Abril corrente uma posição de controlo no projecto Greater Sunrise, de 56,6%, com a aquisição das participações dos grupos ConocoPhillips e Shell, pelas
quais pagou 650 milhões de dólares.
Este projecto inclui ainda a petrolífera australiana Woodside,
que funcionava como operadora, com 33,4%, antes deste negócio
recente e a Osaka Gas, com os restantes 10%.
中葡經貿合作相關報導
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安哥拉 ANGOLA
葡語國家風貌
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巴西 BRASIL
葡語國家風貌
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佛得角 CABO VERDE
葡語國家風貌
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葡語國家風貌
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幾內亞比紹 GUINÉ-BISSAU
葡語國家風貌
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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 1058138010
傳真: +86 1058138020
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 1058138010
Fax: +86 1058138020
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
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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
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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

Morada: 北京市朝陽區三里屯東五街8號 (100600)
Telefone: +86 1065323497
Fax: +86 1065320284
E‑mail: sconsular.pequim@mne.pt
Página electrónica: http://www.portugalembassychina.com

聖多美和普林西比

República Democrática de São Tomé e Príncipe
地址：北京市朝陽區秀水街1號JB04‑2‑92
電話：01085328971, 01085322145, 01085324825,
傳真：010‑8532‑4825 ‑8001
Morada: Jianwai DRC: Apt. JB04‑2‑92, Nº 1 XiuShui Jie,
Chaoyang Disctrict, Beijing, China. Post Code: 100600
Telefone: 01085328971, 01085322145, 01085324825,
Fax: 010‑8532‑4825 ‑8001

東帝汶

República Democrática de Timor‑Leste
地址：北京市朝陽區西垻河南路1號金島外交公寓156號203B
(100600)
電話：+86 1064403072 / 79
傳真：+86 1064403071
電子郵箱：embassy@embtimor‑beijing.com
網址: www.embtimorleste‑beijing.com
Morada: 北京市朝陽區西垻河南路1號金島外交公寓156號203B
(100600)
Telefone: +86 1064403072 / 79
Fax: +86 1064403071
E‑mail: embassy@embtimor‑beijing.com
Página electrónica: www.embtimorleste‑beijing.com

中國駐葡語國家大使館
EMBAIXADAS DA CHINA JUNTO
DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
安哥拉

República de Angola
中華人民共和國駐安哥拉共和國大使館
地址: Rua Presidente Houari Boumedienne No.196‑200
Miramar P.O. Caixa Postal 52 Luanda Angola
電話: +244 222441 683 / 441658 +244 222341683
傳真: +244 222444185 / +244 222344185
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 222341683
Fax: +244 222444185 / +244 222344185
E‑mail: Shiguan@netangola.com
Página electronica: http://ao.chineseembassy.org

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
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República Federativa do Brasil

莫桑比克

República de Moçambique

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

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 21491560
傳真: +258 21491196
電子郵箱：chinaemb_mz@mfa.gov.cn
網址: http://mz.chineseembassy.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

Embaixada da República Popular da China na República de
Moçambique
Morada: Av. Julius Nyerere No. 3142 P.O. Box 4668 Maputo
Moçambique
Telefone: +258 21491560
Fax: +258 21491196
E‑mail: chinaemb_mz@mfa.gov.cn
Página electrónica: http://mz.chineseembassy.org

佛得角

葡萄牙

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
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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

103
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

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

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
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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 34260202
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 34260202
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
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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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República Portuguesa

聖多美和普林西比

República Democrática de São Tomé e Príncipe

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

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

里斯本分部
地址：Av. 5 de Outubro, 101 1050‑051 Lisboa
電話: +351 217909500
電子郵箱: aicep@portugalglobal.pt
網址：http://www.portugalglobal.pt

Agência de Promoção do Comércio
e Investimento (APCI)
Telefone: +239 2222653
E‑mail: felipe.boamorte@meci.gov.st

Sede em Lisboa
Morada: Av. 5 de Outubro, 101 1050‑051 Lisboa
Telefone: +351 217909500
E‑mail: aicep@portugalglobal.pt
Página electrónica: http://www.portugalglobal.pt
波爾圖總部
地址：Rua Júlio Dinis, 748 ‑ 8.º Dto. 4050‑012 Porto
電話: +351 226055300
電子郵箱: aicep@portugalglobal.pt
網址：http://www.portugalglobal.pt
Sede no Porto
Morada: Rua Júlio Dinis, 748 ‑ 8.º Dto. 4050‑012 Porto
Telefone: +351 226055300
E‑mail: aicep@portugalglobal.pt
Página electrónica: http://www.portugalglobal.pt
葡萄牙開發融資機構
地址：Av. Casal Ribeiro, n.º 14 – 4, 1000‑092 Lisboa
Portugal
電話: +351 213137760
傳真: +351 213137779
電子郵箱: sofid@sofid.pt

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

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
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中國—葡語國家經貿合作論壇（澳門）常設秘書處
Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação
Económica e Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa (Macau)

澳門商業大馬路 澳門財富中心13樓 Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT, 13.º andar, Macau
+853 87913333 | edoc@gfce.gov.mo | forumchinaplp.org.mo

