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編者的話

EDITORIAL

同心抗疫 ── 中國與葡語國家樹立合作新典範
COOPERAÇÃO ENTRE A CHINA E OS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA EXEMPLAR NA
LUTA CONTRA O COVID-19

自

葡語國家打響新冠肺炎抗疫之戰
以 來，中 國 企 業、機 構 第 一 時 間 向
葡語國家無條件提供了各項支持。
與此同時，中方積極分享最新的
抗疫信息與防治技術，讓葡語國家得以
借鑑中國的抗疫經驗，應對新冠肺炎。
中國國家主席習近平亦曾與部分
葡語國家元首通電話，對這些國家的
抗疫工作表示支持，並表示中國將在
應對及防治新冠疫情的工作上，與各國
開展最大程度的合作。
數月過去，葡語國家的新冠抗疫
之戰還在持續；而澳門特別行政區自一月
起採取的應對措施成功避免了新冠疫情
出現社區爆發。目前澳門僅有數十宗
輸入病例，所有患者均已治愈出院，
其防疫抗疫措施廣受國際讚譽。
為了振興受疫情重創的經濟，
澳門政府推出了多項經濟援助措施，
讓中小企業得以走出業務量銳減困局，
並從財務困難中恢復過來，為回復正常
經營做好準備。
中葡論壇本年度夏季刊繼續關注
中國在葡語國家的經濟項目；此外，
在澳門政府積極透過各項政策強化澳門
的中葡平台角色之際，本刊亦會探討在
粵港澳大灣區戰略的背景下，澳門與
橫琴未來的經濟關係與發展潛力。
同時，本刊還採訪了對澳門初創
企業發展作出重大貢獻的澳門青年創業
孵化中心。該中心不僅為新型企業提供
了孵化空間，更成為了澳門技術創新
發展的前沿陣地，同時亦拓展了中國
及葡語國家之間的商業關係空間。

O

combate à pandemia de Covid-19 nos Países de Língua
Portuguesa teve o apoio incondicional de entidades e
instituições da República Popular da China desde a primeira hora.
A partilha de informação e técnicas de combate à pandemia por
parte da China é igualmente de realçar, uma vez que manteve os
responsáveis dos Países de Língua Portuguesa sempre informados
sobre as melhores formas de enfrentar e combater o vírus.
O próprio Presidente da China Xi Jinping falou ao telefone
com alguns dos seus homólogos dos Países de Língua Portuguesa
para expressar apoio e dizer que o governo central chinês
continuará a assegurar a máxima cooperação na luta contra o
Covid-19.
Enquanto esta batalha de combate ao Covid-19 nos Países de
Língua Portuguesa prosseguia mês após mês, as medidas tomadas
logo desde Janeiro pelo governo de Macau permitiram que a região
administrativa especial tivesse garantido a não ocorrência de um
contágio comunitário e a existência de um número reduzido de
casos, todos eles tratados, bem como uma situação de estabilidade
social, económica e sanitária elogiada internacionalmente.
Os apoios à economia fortemente afectada pela pandemia
permitiram igualmente que as PME conseguissem recuperar das
dificuldades financeiras derivadas da falta de negócio e preparar
o regresso ao “business as usual.”
O boletim de Verão do Fórum de Macau continua a dedicar
atenção às inciativas da China junto dos Países de Língua
Portuguesa nomeadamente dando a conhecer o potencial para uma
futura cooperação com Hengqing e a Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau.
Também o Centro de Incubação de Jovens Empresários de
Macau (MYEIC) merece destaque neste boletim por ser importante
para o desenvolvimento das start-ups no território, criando uma
base de novas relações empresariais e de negócios entre a China
e os Países de Língua Portuguesa e, ao mesmo tempo, um novo
nicho de desenvolvimento tecnológico e criativo em Macau.
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澳門抗疫成效顯著

MACAU TOMA MEDIDAS DE SEGURANÇA
EXCEPCIONAIS PARA IMPEDIR A
PROPAGAÇÃO DO COVID-19
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文 Texto: Rafelle Allego

仁伯爵綜合醫院醫生護士分析病人身體狀況
Médicos e enfermeiros do Centro Hospitalar Conde de
São Januário analisam elementos clínicos de pacientes
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月22日，澳門確診了首宗新冠肺炎
病例，特區政府隨即開始着手應
對這場嚴重的公共衛生事件，並在接
下來的數周內採取嚴格的防疫抗疫措
施。截至六月初，澳門維持累計45例
確診病例，且沒有死亡病例。
在新冠疫情席捲全球之際，澳門
已做好準備開展一場持久而艱苦的
抗疫之戰。特區政府所採取的防疫
措施覆蓋範圍極廣，且得到了社會
各界的廣泛支持。早在澳門1月確診首宗
病例的前一天，新型冠狀病毒感染
應變協調中心率先成立，成為澳門
處理新冠疫情一切相關事務的重要
機構。自中心成立第一天起，政府
定期舉行新聞發佈會，以便市民隨時
了解疫情最新信息。

M

acau preparou-se para uma
batalha longa e árdua enquanto a
pandemia tomou conta do mundo.
O Covid-19 atingiu Macau em
Janeiro com a cidade a registar o
seu primeiro caso no dia 22. Porém,
devido às rigorosas medidas adoptadas
pelo governo nas semanas seguintes,
registaram-se apenas 45 casos, na sua
maioria importados, desde o início do
surto na cidade até Junho. Ninguém
morreu do coronavírus na cidade.
As medidas adoptadas pelo governo
em resposta ao surto foram de grande
alcance e tiveram o apoio da sociedade
local. Em Janeiro, um dia antes do
primeiro caso, foi criado o novo
Centro de Prevenção e Coordenação de
Coronavírus, que se tornou no centro de
tudo o que se relaciona com Covid-19
- e ainda é, principalmente porque
o governo realizou conferências de
imprensa desde o primeiro dia a fim de
manter os residentes informados.
Cada uma das rondas de distribuição
de máscaras faciais feitas pelo governo
em farmácias designadas e centros de
saúde ao longo de quatro meses - um
pacote de 10, disponível para residentes
e não-residentes - teve a duração de
10 dias. Cada compra foi registada e o
preço fixado, evitando assim aumentos
especulativos. O governo manteve sem
perturbações o fornecimento desse
equipamento básico de protecção
individual. A máscara facial é agora
um requisito para se entrar na maioria
dos estabelecimentos da cidade e ilhas,
em departamentos do governo e em
transportes públicos.
Até ao início de Junho haviam-se
registado 14 rondas de distribuição de
máscaras.
Foram colocadas à disposição dos
residentes e trabalhadores não-residentes
mais de 80 milhões de máscaras.
Macau foi atingido por duas
vagas de Covid-19. A primeira, vinda
da China continental, em Janeiro e
Fevereiro, com 10 casos na cidade, cuja
contenção permitiu um relaxamento
das medidas do Governo. A segunda
vaga começou a 15 de Março, com
todos os 35 casos vindos do exterior.
No auge da segunda vaga, 12 hotéis
foram alugados pelo governo para

serem usados para fins de quarentena.
O director clínico do Hospital
Conde de São Januário de Macau, Dr.
Lei Wai Seng, esteve, desde o início do
surto, fortemente envolvido no combate
ao Covid-19.
“Não cometemos erros e trabalhámos
com eficiência”, salienta Lei.
Apesar dos desafios permanentes,
o Dr. Lei orgulha-se da dedicação de
sua equipa e está satisfeito com os
resultados, uma vez que trabalhar com
rapidez significou a detecção mais
rápida, o isolamento e o tratamento para
qualquer paciente.
Entretanto em Maio Macau enviou
uma equipa médica para a Argélia, a
fim de apoiar este país africano a lutar
contra a epidemia de Covid-19, onde
a taxa de mortalidade era de 9,0% de
todos os casos registados àquela data.
A Equipa
Internacional
de
Emergência Médica da China (Macau),
composta por cinco profissionais,
juntou-se em Chongqing à Equipa
Nacional de Resgate Médico de
Emergência que transportou para
a Argélia material de combate à
epidemia. A presença da delegação de
profissionais de saúde de Macau na
missão da República Popular da China
permitiu levar os seus conhecimentos
para aquele país do norte de África
resultantes da experiência de sucesso
na contenção da pandemia em Macau.
O envio da equipa de especialistas
representou um símbolo da superação
dos desafios da pandemia pelas
autoridades e população da Região
Administrativa Especial de Macau.
Reanimar a cidade e a economia
Nos últimos seis meses, o governo
teve de tomar decisões difíceis,
nomeadamente mandar funcionários
não essenciais para casa, fechando
instalações públicas e complexos
de entretenimento e incentivando as
pessoas a ficar em casa.
O governo fechou no início de
Fevereiro todos os locais de jogos de
Macau - que representam colectivamente
cerca de 85% da receita da RAEM por
15 dias, o que não havia sido feito por
um período prolongado desde que o
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仁伯爵綜合醫院醫務主任李偉成醫生
Dr. Lei Wai Seng, Director Clínico do Centro Hospitalar Conde de São Januário

Apesar dos desafios
permanentes, o Dr. Lei
orgulha-se da dedicação de
sua equipa e está satisfeito
com os resultados, uma vez
que trabalhar com rapidez
significou a detecção mais
rápida, o isolamento e o
tratamento para qualquer
paciente.

截至六月初，特區政府共計
啟動14輪保障口罩供應計劃，通過
指定藥房和衛生中心，每隔10天
向每位澳門居民和外地僱員供應
10個口罩。市民每次購買口罩均
有記錄，且價格固定，以防出現
投機漲價等現象。政府始終堅持
不間斷地向市民提供這一基本個人
防護裝備，至今已向市民發售超過
8,000萬個口罩。值得一提的是，
如今市民必須佩戴口罩才能進入
澳門、氹仔及路環絕大部分場所。
澳門至今共經歷了兩波疫情。
第一波疫情發生在1月至2月期間，
共計確診10宗病例，大多為內地輸
入個案。在對這10名病患進行隔離
監控及治療後，政府稍微放寛了防
控措施。第二波疫情始於 3 月 15 日，
累計錄得35宗新增個案，全部為境外輸
入病例。第二波疫情高峰期間，政府
租用了12間酒店用作隔離醫學觀察。
自疫情爆發以來，澳門仁伯爵
綜合醫院醫務主任李偉成醫生一直
全力參與抗疫任務，他表示：“我們
沒有出錯，而且效率非常高。”儘管
面對持續的挑戰，李醫生依然為團隊
的奉獻精神感到自豪，也對取得的
6

monopólio de jogos da cidade terminou
em 2002. Além disso, todas as escolas
da cidade foram fechadas a 30 de
Janeiro e as crianças e adolescentes
tiveram, a partir desta data, aulas
em casa. Em Junho as instituições
de ensino superior tornaram-se nas
primeiras a retomar as aulas para
muitos estudantes. Após milhares de
testes para o vírus serem realizados
em professores e alunos, que estavam
isentos do seu pagamento, foi a vez
dos restantes estudantes retomarem as
aulas. As escolas primárias reabriram,
enquanto os jardins de infância e
escolas para crianças com necessidades
especiais aguardaram reabertura.
Em vigor mantém-se o método de
“quarentena dupla” em todos os pontos de
controlo entre Macau e Hong Kong - com
excepção dos que trabalham em serviços
logísticos essenciais. Isto significa que
qualquer pessoa que vá a Hong Kong deve
passar 14 dias em quarentena na ida, antes
de passar mais 14 dias em quarentena
em Macau no regresso. No entanto, as
autoridades de Guangdong, Hong Kong

e Macau têm mantido conversações sobre
um plano que permita que os residentes
se movam mais facilmente entre as três
regiões da Grande Baía.
Durante o surto em Macau, foi
estabelecida uma directiva para
que todos os cidadãos apresentem
declarações de saúde nos postos de
controle fronteiriços e na entrada de
estabelecimentos públicos na cidade.
Isso foi substituído em Maio por um
simples código de saúde de três cores
que os residentes podem mostrar para
provar em que situação se encontram
em relação ao Covid-19. Respondendo
a algumas perguntas numa aplicação
electrónica nos telemóveis, recebem uma
das três cores para descrever o seu grau
de risco - vermelho mostra alto risco,
amarelo é risco médio e verde mostra
pouco ou nenhum risco. Os residentes
de Macau que mostrarem vermelho
serão imediatamente transferidos para o
hospital para exames, enquanto os não
residentes que obtiverem um código
vermelho podem ter a sua entrada
negada na RAEM.

© 澳門特別行政區政府新聞局 Gabinete de Comunicação Social do Governo da RAEM

儘管面對著持續的挑戰，
李醫生依然為他團隊的
奉 獻 精 神 感 到 自 豪 ，
也 對 取 得 的 成 效 感 到
滿意。因為團隊的工作
越有效率，便可以越快
地 對 患 者 進 行 檢 測 、
隔離 和 治 療 。

澳門衛生局代表在中國國際應急醫療隊（澳門）啟程參與「中國赴阿爾及利亞抗議醫療專家組」任務前合照
Equipa médica de Macau com responsáveis dos Serviços de Saúde momentos antes de partir para a Argélia

成效感到滿意。因為團隊的工作越
有效率，便可以越快地對患者進行
檢測、隔離和治療。
為了向有需要的國家伸出援手，
澳門於 5 月 12 日以加入國家緊急醫學
救援隊的形式前往阿爾及利亞協助
當地抗疫。截至當日，這個非洲國家
的新冠肺炎死亡率高達9%。
中國國際應急醫療隊（澳門）的
五名成員先赴重慶與國家緊急醫學
救援隊會合，其後帶同抗疫物資抵達
阿爾及利亞。透過參與國家的新冠
肺炎 國 際 醫 療 應 急 工 作 ， 澳 門 的
醫 療隊員得以向外界分享澳門對抗
新冠 肺 炎 的 成 功 經 驗 。
這次任務也是對澳門抗疫能力的
肯定。在特區政府及全體市民的共同
努力下，澳門戰勝了新冠疫情帶來的
挑戰。
激活城市重振經濟

在過去半年裡，政府為防止新
冠病毒在社區擴散，作出了以下艱難
決定：讓非基本崗位職員在家工作、
關閉公共場所和娛樂場，並鼓勵市民
留在家中。此外，雖然博彩稅收佔

Desde Janeiro não se registaram
restrições no abastecimento de produtos
alimentares na cidade. A maioria das
pequenas empresas e restaurantes abriu
novamente, beneficiando de isenções
fiscais do governo. E “cartão de consumo
electrónico” emitidos pelo governo foram
entregues a todos os residentes de Macau
para “promover o consumo, impulsionar
a economia e estabilizar o emprego”,
disponibilizando 3000 patacas por cartão
entre 1 de Maio e 31 de Julho e 5000
patacas entre Agosto e Dezembro.
Nos primeiros 10 dias de Maio
foram gastos 568 milhões de patacas.
Os cartões podem ser usados em
restaurantes,
pontos
de
venda,
supermercados e lojas. No total, o
governo prevê gastar 5,8 mil milhões de
patacas nas duas fases. A reanimação da
economia é parte essencial do regresso à
normalidade.
A complementar este apoio o
governo anunciou uma série de outras
medidas destinadas a ajudar as pequenas
e médias empresas afectadas pela quase
paralisação da economia local.

No Dia do Trabalho, 1 de Maio, o
Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat
Seng, agradeceu aos trabalhadores
essenciais por manterem os serviços
diários exigidos pela sociedade durante
toda a pandemia, acrescentando que
“os seus esforços ajudaram a garantir
a estabilidade de Macau”. Ho também
disse que, uma vez confirmado o
regresso à normalidade em Macau,
as autoridades solicitarão ao governo
central que reinicie o esquema da
emissão de vistos individuais, que foi
introduzido em 2003 e permite que
os residentes da China continental
que vivam em áreas elegíveis possam
solicitar uma autorização de viagem
para visitar Macau ou Hong Kong
individualmente, em vez da necessidade
de fazer parte de um grupo turístico.
“Fortaleceremos o nosso apoio para que
os sectores de jogos e turismo possam
superar as dificuldades causadas pela
pandemia”, disse o Chefe do Executivo,
“[para que a cidade possa] mais uma vez
receber turistas e restaurar a vitalidade e
dinamismo do mercado. ”
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學生陸續復課，
學校加強防疫
清潔工作
Recomeçaram
as aulas com
medidas
excepcionais de
limpeza para
combater a
epidemia
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政府總收入85%，但澳門政府還是
毅然於2月初關閉市內所有娛樂場
15 日，這是澳門博彩業自 2002 年開放
專營權以來首次長時間停業。
澳門亦於 1 月 30 日宣佈所有學校
停課，所有兒童和青少年均在家中
接受網上教學，以減低染病風險。
直至6月，澳門幾所高等教育機構率先
安排部分學生復課，而在政府免費為
數千名老師進行核酸檢測之後，其他
教育階段的學生也陸續開始復課，
而特殊教育機構及幼稚園的復課時間
則尚待商榷，可能延後至下學年。
目前，往返港澳人士必須進行
“ 雙 重 隔 離 ”（ 從 事 基 本 物 流 服 務 的
人士除外）。這意味著，市民如需要
入境香港，必須先在香港接受 14 天的
醫學觀察；返回澳門後，又須再次接
受為期 14 天的醫學觀察。另一方面，
粵港澳三地政府一直在密切磋商，
希望制定有效方案，以確保大灣區
三地居民能夠便捷流動。
澳門疫情爆發期間，政府曾要
求所有市民在出入關口及市內公共場
所時須出示健康聲明，直至澳門政府
於 5 月 初 推 出 簡 便 的“ 澳 門 健 康 碼 ”
以取代健康聲明，此後，市民只要
出示健康碼就可證明其健康狀況。
健康碼的獲取方式非常簡單，只需
在手機程式上回答一系列問題，就會
得到不同顏色的健康碼。健康碼的
顏色有三種，分別意味著罹患新冠
肺炎的不同風險程度：紅色為高風險，
黃色為中風險，綠色則為極小風險
或無風險。持有紅色健康碼的澳門
居民會被立刻轉移至醫院進行檢測，
而持有紅色健康碼的非澳門居民則
有可能被拒入境。
儘管新冠疫情在1月蔓延至澳門，
但本地食品供應一直未受影響。得益
於政府推出的稅務減免措施，大多
數小企業和餐廳均在疫情穩定後再次
開門營業。經濟復甦是恢復社會正常
秩序的關鍵，而為了
“促消費，振經濟，
穩就業”，澳門特區政府推出消費補
貼計劃，以電子消費卡形式向所有
澳門居民發放消費補貼。補貼計劃分
兩期進行，預計投入共 58 億澳門元。
第一期補貼金額為3,000澳門元，
可於5月1日至7月31日期間使用；
第二期補貼金額為5,000澳門元，
使用期為 8 月至 12 月。市民在餐廳、
銷售點、超市及商店等場所均可使用
消費卡消費，而消費卡開始使用的
首十天已向市場注入 5.68 億澳門元。
此外，政府還推出了其他支援措施，

政府人員查看澳門超市食品價格
Responsável governamental analisa produtos
alimentares em supermercado de Macau
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行政長官賀一誠到
仁伯爵綜合醫院了
解防疫措施
Chefe do
Executivo, Ho Iat
Seng no Centro
Hospitalar Conde
de São Januário
para se inteirar
das medidas
de controlo da
epidemia

以幫助眾多因經濟停擺而損失嚴重的
中小型企業。
澳門行政長官賀一誠亦在“五一”
國際勞動節之際，向在疫情期間堅
守崗位、維持社會基本服務的勞動者
表示感謝，並讚揚勞動者讓澳門在
疫情期間保持穩定局面。賀一誠還
表示，在適當的時候，特區政府將
請 求 中 央 政 府 重 啟“ 自 由 行 ”個 人 遊
簽注。該自由行簽注方案於2003年
開始推行，旨在讓指定地區的中國
內地居民可自行申請旅行簽注赴港、
澳旅行，無需成團。行政長官賀一誠
表示，特區政府將會加強協助博彩
旅遊業渡過疫情難關，繼而恢復遊客
正常來澳，恢復市場的生機和活力。
澳門衛生局局長李展潤在5月時
表示，澳門是新冠肺炎極低風險的地
區，不過市民仍須保持警惕，繼續
堅持做好防疫措施。社會文化司司長
歐陽瑜亦表示，政府正在努力重啟
澳門旅遊業，希望業界做好準備，
未來重新迎接旅客來澳。

政府推出了其他支援措施，以幫助眾多因經濟停擺而 損 失
嚴重的中小型企業。
A complementar este apoio o governo anunciou uma
série de outras medidas destinadas a ajudar as pequenas
e médias empresas afectadas pela quase paralisação da
economia local.

O director dos Serviços de Saúde de
Macau , Lei Chin Ion, disse em Maio,
que o risco de infecção por Covid-19
em Macau era “extremamente baixo”
mas que mesmo assim apelou para que
o público deveria permanecer vigilante
e manter as medidas de prevenção em

vigor. A Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura, Ao Ieong U, disse
também que Macau deveria preparar-se
para, de novo, receber visitantes, uma vez
que o governo já está a trabalhar para que
seja reactivada a indústria do turismo em
Macau.
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中國援助非洲的抗疫物資抵達迦納首都阿克拉，其後轉往各葡語國家
Material médico enviado pela China para África depois de desembarcar
em Acra, capital de Gana a caminho dos Países de Língua Portuguesa

合作抑制新冠肺炎 共同推進經濟復甦

COOPERAÇÃO NA CONTENÇÃO DO COVID-19
E NO RELANÇAMENTO ECONÓMICO
文 Texto: Patricia Coimbra
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隨

著新冠肺炎蔓延全球，醫學
專家紛紛對非洲及南美洲的
疫情表示擔憂。非洲與南美洲大部分
國家的醫療系統本來就落後於亞洲、
歐洲及北美諸國，部分國家在對抗
瘧疾等其他疾病時已然不堪重負。
與此同時，這些國家所儲備的防疫物
資及醫療設備，如口罩及呼吸機等，
亦不足以應付疫情爆發。
在葡語國家當中，位於南美洲
的巴西是受疫情影響最嚴重的國家，
確診病例和死亡人數僅次於美國居
全球第二。
至於非洲國家，新冠疫情在當地
爆發遲於亞洲及歐洲，其蔓延速度亦
較為緩和。儘管如此，非洲疾病預防
控制中心公佈的數據顯示，非洲已有
數十萬計的人確診新冠肺炎。
在非洲葡語國家當中，幾內亞比
紹是確診個案最多的國家，而安哥拉、
佛得角、莫桑比克、聖多美和普林西
比等國，亦分別錄得數以百千計的
新冠肺炎病例。與此同時，葡萄牙和
東帝汶在抗疫幾個月後亦開始逐步
恢復正常。
儘管存在種種困難，這些國家
仍然表現出應對新冠疫情的能力，
同時也從外部得到了許多幫助，包括
中國的大規模援助。
中葡論壇凝聚在澳企業力量

為支持與會國抗擊疫情，
中葡論壇（澳門）常設秘書處組織
如澳門中國企業協會、澳門葡語系
國家地區酒類及食品聯合商會等，
向八個葡語國家捐贈防疫物資，
其中包括近 18 萬個口罩及 1,000 多件
防護服。
此外，中葡論壇常設秘書處亦
參與了國際抗疫合作研討會，積極
開展國際間對話合作，並推動各國
共同攜手戰勝新冠肺炎疫情。徐迎
真秘書長就中葡論壇國際抗疫合作
議題做了專題發言，並提出幾點
建議：一、多邊和雙邊銜接聯動，
推動傳統醫藥合作抗疫；二、加强
疫後經貿合作，共同應對疫情對
經濟的影響；三、探討建立應對
公共衛生事件合作機制；四、做好
中葡論壇第六屆部長級會議籌備
工作，擬將有關公共衛生領域合作
內容放入會議成果文件。

O

impacto da pandemia do Covid-19
em África e na América do Sul
suscitou particular preocupação entre
os especialistas, dado que a maioria dos
países destes dois continentes possuem
sistemas de saúde com menor capacidade
do que os da Ásia, Europa ou América do
Norte, sendo que em muitos casos já estão
sobrecarregados com o tratamento de outras
doenças, como o paludismo. Também os
stocks de máscaras e outros equipamentos
de protecção, além de material médico
como ventiladores, eram insuficientes para
as necessidades resultantes da pandemia.

儘管存在種種困難，這些
國家仍然表現出應對新冠
疫情的能力，同時也從外部
得到了許多幫助，包括中國
的大規模援助。
Apesar das dificuldades,
estes países têm
demonstrado capacidade
de resposta e beneficiado
da ajuda externa em grande
escala nomeadamente da
China.

O Brasil é, entre os Países de
Língua Portuguesa, o mais afectado
com a pandemia, logo depois dos
Estados Unidos, com maior número
de casos e de óbitos.
Em África, o surto da Covid-19
começou mais tarde do que nos países
asiáticos e europeus e a sua progressão
tem sido mais lenta. Dados divulgados
recentemente pelo Centro de Controlo
e Prevenção de Doenças da União
Africana (África CDC) indicam que
os casos de infecção por Covid-19 no
continente africano eram da ordem das
centenas de milhar.
Em África a Guiné-Bissau é o país

com mais casos de Covid-19. Todos
os outros Países de Língua Portuguesa
(Angola, Cabo Verde, Moçambique
e São Tomé e Príncipe) registaram
igualmente milhares de casos de
Covid-19.
Portugal depois de vários meses
de luta contra a pandemia iniciou o
regresso à normalidade por fases numa
opção tomada igualmente por TimorLeste no Sudeste Asiático.
Apesar das dificuldades, estes
países têm demonstrado capacidade de
resposta e beneficiado da ajuda externa
em grande escala nomeadamente
da China.
Fórum potência solidariedade
de empresas em Macau
A fim de apoiar os países-participantes
do Fórum de Macau a combater a
epidemia, o Secretariado Permanente do
Fórum de Macau organizou em conjunto
com várias entidades e instituições
com sede em Macau, nomeadamente a
Associação das Empresas Chinesas de
Macau, a Associação Comercial Federal
de Indústrias da Bebidas Alcoólicas e
de Alimentação dos Países e Regiões
da Lusofonia de Macau, entre outras,
a doação aos oito Países de Língua
Portuguesa de materiais de protecção
e de segurança, incluindo cerca de
180 mil máscaras e mais de mil fatos
de protecção.
O Forum de Macau participou
igualmente num “Webinar” sobre
Cooperação Internacional Contra a
Covid-19 que contou com a presença
de responsáveis dos Países de Língua
Portuguesa e que teve por finalidade
reforçar o diálogo, numa altura em que
o mundo enfrenta uma crise global.
Durante a sua intervenção no
seminário a Secretária-Geral do Fórum
de Macau, Dra. Xu Yingzhen, disse ser
necessário procurar uma maior sinergia
e cooperação multilateral e bilateral
na área da medicina tradicional
para conter a epidemia, reforçar a
cooperação económica e comercial
no período pós-pandémico, discutir a
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自疫情爆發以來，中國政府和企業一直透過提供醫療防疫
物資等方式，協助非洲葡語國家應對新冠疫情。
Desde o início da pandemia, o governo da China e
entidades particulares têm estado a ajudar os países
africanos de língua oficial portuguesa na montagem de uma
resposta atempada à pandemia com a oferta de materiais
médicos-hospitalares.

中國政府、私企齊齊助力抗疫

自疫情爆發以來，中國政府和
企業一直透過提供醫療防疫物資等
方式，協助非洲葡語國家應對新冠
疫情。口罩、手套、防護鞋、防護
面罩以及體溫計等物資已在 3 月送抵
受助國家，甚至連較難抵達的聖多美
和普林西比及幾內亞比紹等國，亦在
中方外交人員的協助下接收到援助
物資。
此外，馬雲公益基金會和阿里
巴巴公益基金會等私營機構亦帶頭
向醫療體系較薄弱的國家捐贈口罩及
檢測試劑盒等防疫物資，其中包括向

criação de um mecanismo cooperativo
para responder a incidentes de saúde
pública e avançar com os trabalhos
de preparação da 6ª Conferência
Ministerial, não esquecendo a inclusão
de conteúdos relativos à cooperação no
sector de saúde pública.
Estado e sector privado chinês
juntos na ajuda
Desde o início da pandemia,
o governo da China e entidades
particulares têm estado a ajudar os
países africanos de língua oficial

© EXPRESSO

葡萄牙醫生治療
新冠肺炎患者
Médico português
trata doente com
COVID-19
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portuguesa na montagem de uma
resposta atempada à pandemia
com a oferta de materiais médicoshospitalares. Máscaras, luvas,
protecção de calçado e viseiras, bem
como termómetros, chegaram logo
em Março, mesmo aos países de
mais difícil acesso, como São Tomé e
Príncipe e Guiné-Bissau, pela mão dos
diplomatas chineses.
As fundações Jack Ma e Alibaba
foram pioneiras no fornecimento de
máscaras médicas, testes Covid-19 e
outro material de protecção para países
com sistemas de saúde frágeis. No
total, as duas fundações distribuíram
1,1 milhões de kits de teste e seis
milhões de máscaras em todo o
continente africano. Até ao início
de Abril, apenas alguns dias após o
equipamento chegar à Etiópia para
redistribuição no continente, todos os
países lusófonos estavam equipados.
Angola recebeu uma remessa
contendo 20 mil testes de diagnóstico
laboratorial, 100 mil máscaras médicas,
1000 fatos de protecção e escudos.
O director nacional de saúde de
Cabo Verde, Artur Correia, anunciou
em Março a chegada ao país de 100 mil
máscaras, 20 mil testes rápidos e 1000
fatos de protecção e 1000 protectores
faciais. Através das redes sociais,
o primeiro-ministro cabo-verdiano,
Ulisses Correia e Silva, agradeceu o
“grande gesto” do empresário chinês.
Também em Março, as autoridades
da Guiné-Bissau anunciaram que
receberam os materiais doados pela
fundação Jack Ma - 20 mil kits
de teste, 100 mil máscaras, 1000
conjuntos de fatos de protecção e 1100
escudos de protecção.
Representantes do governo de
Moçambique e das Nações Unidas
reuniram-se no Aeroporto Internacional
de Maputo para a chegada de
aproximadamente 100 mil máscaras, 20 mil
kits de testes Covid-19, além de um milhão
de fatos de protecção e outros materiais
para ajudar a combater o coronavírus.
A ONU participa da distribuição
deste equipamento no país através do
Programa Mundial de Alimentos e
da Organização Mundial da Saúde e
seus parceiros.
A China enviou para Timor-Leste,
no Sudeste Asiático, em dois voos

© Xinhua
在莫桑比克首都馬普托，醫護人員參與由中國醫生和專家提供的線上視像培訓
Pessoal médico participa em Maputo, Moçambique, numa sessão de formação dada por médicos chineses durante uma teleconferência

非洲國家捐贈了 110 萬個檢測試劑盒
和600萬個口罩。所有物資已在4月
初或之前抵達埃塞俄比亞進行轉運
分發，而在短短數天內，非洲的所有
葡語國家已接收到相關捐贈。
其中，安哥拉接收到了兩萬份診
斷試劑、 10 萬個醫用口罩、 1,000 套
防護服和防護罩。佛得角國家公共
衛生主任Artur Correia於3月表示
該國收到了10萬個口罩，兩萬份快速
檢測試劑， 1,000 件防護服和 1,000 個
防護面罩。
佛得角總理烏利塞斯·科雷亞·席
爾瓦亦透過社交媒體感謝中國企業家
的慷慨援助。同在 3 月，幾內亞比紹
政府宣佈收到了馬雲公益基金會的援
助 物 資 —— 兩 萬 份 檢 測 試 劑 、 1 0 萬
個口罩、1,000套防護服和1,100個
防護罩。
此外，莫桑比克政府代表以及
聯合國代表一同在馬普托國際機場接
收中方運來的近10萬個口罩，兩萬

“charter”, mais de 15 toneladas de
equipamento e material doado, entre
os quais 90 ventiladores portáteis,
máscaras, fatos protectores, viseiras,
luvas e câmaras de medição de
temperatura.
Mobilização das comunidades
Em ajuda aos países lusófonos,
mobilizaram-se também as comunidades em Macau e chineses residentes
nestes países. A comunidade portuguesa em Macau enviou 1,25
milhões de máscaras e 25 mil fatos de
protecção para hospitais portugueses,
adquiridos com o montante angariado
na campanha solidária realizada em
Março e Abril no território. O material
entregue na representação diplomática
de Portugal na República Popular da
China foi adquirido pelo montante de

4,25 milhões de renminbi (cerca de
556 mil euros), angariados através da
campanha Covid-19 - Portugal Conta
Solidariedade para os profissionais de
saúde dos hospitais portugueses, que
resultou na angariação de mais de 4,66
milhões de patacas (cerca de 540 mil
euros). O Banco Nacional Ultramarino
[BNU] doou o montante em falta.
A iniciativa, coordenada por uma
Comissão Solidária que reuniu cerca
de três dezenas de associações e
instituições do território, contou com
o apoio institucional do ConsuladoGeral de Portugal em Macau e Hong
Kong, da Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal
(AICEP) e do BNU.
Em Cabo Verde, a Associação das
Empresas Chinesas doou 6,5 milhões
de escudos (59 mil euros) ao país,
que foram canalizados para o Fundo
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工作人員在葡萄牙里斯本機場卸載從中國寄來的抗疫物資
Avião da TAP descarrega no aeroporto de Lisboa material
adquirido à China para combater o COVID-19 em Portugal

份檢測試劑， 100 萬件防護服等抗疫
物資。聯合國通過世界糧食計劃署與
世界衛生組織及其合作機構參與了
這批物資在莫桑比克的分發工作。
葡、華社群共襄善舉

為幫助葡語國家抗疫，在澳葡語
國家社群和旅居葡語國家的華人紛紛
動員起來。在澳葡僑利用3月、4月
在澳門籌得的善款，向葡萄牙醫院捐
贈了 125 萬個口罩和 2.5 萬件防護服。
這批交付給葡萄牙駐華大使館的抗疫
物資價值人民幣 425 萬元（約合 55.6
萬歐元），其中 466 萬澳門元（約合
54 萬歐元）由在澳葡僑通過“新型冠
狀病毒⸺葡萄牙善款賬戶”為葡萄牙
醫院、醫護人員所籌得的善款支付，
剩餘部分由大西洋銀行支付。
在葡萄牙駐澳門和香港總領事館、
葡萄牙投資貿易促進局和大西洋銀行
的支持下，在澳葡僑成立了澳門團結
聯盟，組織約30家澳門本地協會和
機構參與籌款活動。
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Nacional de Emergência de combate
à pandemia do novo coronavírus.
A entrega simbólica do cheque
aconteceu no Palácio do Governo,
na Praia, e foi feita pelo presidente
da associação, Zhang Dengquan, ao
presidente do Fundo Nacional de
Emergência, José Luís Semedo.
Zhang Dengquan falou em nome
de 10 empresas chinesas em Cabo
Verde, que têm contribuído e ajudado
o Governo e as populações locais no
combate à pandemia, implementando
igualmente todos os regulamentos
de prevenção. “As nossas empresas
também fazem parte da sociedade
cabo-verdiana e têm responsabilidade
de participar na prevenção desta
doença”, frisou o empresário.
José Luís Semedo notou que, além
da ajuda da Embaixada da China e
das duas levas da ajuda da Fundação
Jack Ma, “seria injusto também
não mencionar os apoios vários que

recebemos de Macau.”
Também a Associação de
Comerciantes Chineses da cidade
da Praia ofereceu mais de 40 mil
máscaras ao Ministério da Saúde e
da Segurança Social de Cabo Verde.
Em Moçambique, quatro empresas
chinesas, integradas na Parceria para o
Investimento e Crescimento de África
(PIGA) ofereceram ao Ministério da
Indústria e Comércio (MIC), a 18
de Maio, em Maputo, um donativo,
composto por 30 mil máscaras, 12
computadores portáteis e 12 modems.
O regresso ao crescimento
Pelo menos 42 países africanos
aplicaram bloqueios parciais ou totais
no esforço para conter a pandemia.
Os governos dos países da África
subsariana têm estado a aliviar os
bloqueios inicialmente impostos devido
ao coronavírus. Nigéria, África do Sul,

© DW
© VISAO

佛得角中資機構協會向佛得角
捐助650萬埃斯庫多（約5.9萬歐元），
該筆善款被納入佛得角國家應急抗疫
基金。捐贈儀式在普拉亞市政府宮
舉行，佛得角中資機構協會會長
張德全向該國國家應急抗疫基金主席
José Luís Semedo 交付善款。
張德全代表10家在佛中資企業
發表講話，指中資企業積極支持配
合佛得角政府各項抗疫舉措，向當地
群眾提供力所能及的幫助，“我們的企
業也是佛得角社會的一分子，有責任
為防疫獻出自己的一份力量。”
應急抗疫基金主席 José Luís Semedo
表示，除了中國大使館的援助和
馬雲公益基金會的兩批物資之外，
“我們也必須感謝來自澳門的許多
支持和幫助”。
此外，普拉亞市中國企業家協會
也向佛得角衛生和社會保障部捐贈
了超過四萬個口罩。在莫桑比克，
四家參與非洲投資與增長伙伴項目
的中國企業於 5 月 18 日在馬普托市向
莫桑比克工業和商業部捐贈了三萬
個口罩、12台筆記本電腦以及12台
網絡數據機。
重回增長

為了遏制新冠疫情蔓延，有至少

42 個非洲國家採取了部分或完全封鎖
措施。撒哈拉以南非洲各國政府開始
逐步放鬆最初為抗疫而實施的封鎖。
尼日利亞、南非、盧旺達和南蘇丹
於 5 月放鬆了限制。安哥拉和佛得角
已從緊急狀態過渡到密切監視階段，
取消了對人員流動的限制。
取消限制主要是出於經濟需求方
面的原因。有別於歐洲或北美等地，
在非洲封城鎖國期間，當地人民幾乎
沒有獲得財政資助，許多人只得依賴
非正規貿易維持生計。
聯合國非洲經濟委員會估計，
為期一個月的封鎖將使非洲大陸損
失其年生產總值的 2.5 ％，相當於每
月損失約 657 億美元。與此同時，這
些國家還被迫承擔高額的醫療費用，
原材料價格走低以及投資流失等後果。
非經委在一份名為《新冠肺炎：
非洲解除封鎖策略》的報告中提出了
七大策略，協助非洲國家透過可持續
性經濟活動有限地解除封鎖。該機
構強調，非洲經濟面臨多方面的嚴峻
挑戰，一旦戰勝了疫情的威脅，必須
恢復經濟活動和重新吸納投資，邁向
一個多邊機構和企業家重新回歸的
新階段。

聖多美和普林西比加強防疫措施（上）；東帝汶加強防疫措施
Medidas de higiene reforçadas em São Tomé e Principe (em cima); Medidas higiénicas reforçadas em
Timor-Leste

Ruanda e Sudão do Sul diminuíram as
restrições em Maio. Angola e Cabo Verde
passaram do Estado de Emergência a uma
fase de vigilância, levantando restrições ao
movimento de pessoas.
O levantamento das restrições
corresponde sobretudo a uma necessidade
económica, uma vez que, ao contrário
da Europa ou da América do Norte, as
pessoas confinadas nestes países têm pouco
acesso a apoio financeiro e os meios de
subsistência de muitas delas dependem do
comércio informal.
A Comissão Económica das Nações
Unidas para a África (UNECA) estima
que um bloqueio total de um mês em toda
a África custaria ao continente cerca de
2,5% do seu Produto Interno Bruto anual,
equivalente a cerca de 65,7 mil milhões de

dólares, por mês. Ao mesmo tempo, estes
países foram forçados a lidar com custos
mais elevados de saúde, preços mais baixos
das matérias-primas e perda de fluxos de
investimento.
Num relatório intitulado “Covid-19:
Estratégias de saída do bloqueio em
África”, a UNECA propõe agora sete
estratégias de saída de bloqueio para os
países africanos com actividade económica
sustentável, embora reduzida.
Os “sérios desafios para as economias
da África”, sublinha a UNECA, foram
de toda a ordem. Uma vez vencida a
ameaça de saúde, será necessário reerguer
a economia e reestabelecer os fluxos de
investimento - uma nova fase em que as
entidades multilaterais e os empresários
estarão na linha da frente.
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中葡論壇常設秘書處組織向葡語國家捐贈防疫物資

同舟共濟

同心抗疫

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau organizou uma doação de materiais
de protecção e segurança aos Países de Língua Portuguesa

UNIDOS PARA SUPERAR DESAFIOS, SOLIDARIEDADE NO COMBATE À EPIDEMIA

2020年5月
當前，新冠肺炎疫情在全球快
速蔓延，中葡論壇與會各葡語國家亦
受到影響。為幫助各葡語國家共同抗
擊疫情，中葡論壇常設秘書處積極發
揮澳門平台作用，聯合澳門中國企業
協會、澳門葡語系國家地區酒類及
食品聯合商會等機構向八個葡語國家
捐贈防護物資，包括近18萬個口罩及
千餘件防護服。捐贈儀式於2 0 2 0 年
5月4日在中葡綜合體舉行，中葡
論壇常設秘書處秘書長徐迎真，
副秘書長丁恬、黃偉麟、莫桑比克駐
澳門總領事Rafael Custodio Marques
先生、葡萄牙駐澳門及香港總領事
歐冠溢先生、安哥拉駐澳門副領事
Estanislau Guilherme dos Santos先生、
澳門中國企業協會中葡平台建設專委會
主任委員張杰、澳門葡語系國家地區
酒類及食品聯合商會會長葉紹文、
各捐贈企業代表，以及常設秘書處
葡語國家派駐代表等出席。
徐迎真秘書長表示，常設秘書處
作為中葡商貿合作服務平台建設的
重要參與者，一直心繫葡語國家，
疫情爆發期間立即展開線上線下支援
行動，包括通過常設秘書處官方網站
及社交媒體發佈名為《齊心抗疫，
做好防護》六條葡文版系列宣傳片，
內容涵蓋個人衛生、家居護理、上班
工作及求診就醫等抗疫資訊，透過
線上與葡語國家人民分享防疫資訊，
共同應對疫情挑戰。

徐迎真秘書長
Dra. Xu Yingzhen
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Maio de 2020
Actualmente, devido à epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo
de coronavírus continuar a espalhar-se por todo o mundo, os países-membros
do Fórum de Macau também estão a enfrentar graves consequências. A fim
de apoiar os Países-Membros do Fórum de Macau a combater em conjunto
a epidemia, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau aproveitou o
papel de Macau como Plataforma para organizar e unir várias entidades e
instituições sediadas em Macau, nomeadamente a Associação das Empresas
Chinesas de Macau, a Associação Comercial Federal de Indústrias da Bebidas
Alcoólicas e de Alimentação dos Países e Regiões da Lusofonia de Macau,
entre outras, para a doação aos oito Países de Língua Portuguesa de materiais
de protecção e de segurança, incluindo cerca de 180 mil máscaras e mais
de mil trajes de protecção. A cerimónia de doação foi realizada no dia 4 de
Maio de 2020, no Complexo de Plataforma de Serviços para a Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e contou com
a presença da Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen, dos Secretários-Gerais Adjuntos, Dr. Ding Tian e
Dr. Casimiro de Jesus Pinto, dos representantes das entidades doadoras, do
Cônsul-Geral da República de Moçambique na RAEM, Dr. Rafael Custódio
Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo
Cunha Alves, do Vice-Cônsul da República de Angola na RAEM, Dr. Estanislau
Guilherme dos Santos, do Coordenador da Associação das Empresas
Chinesas de Macau e da Comissão Especializada para a Construção da
Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Dr. Zhang Jie,
do Presidente da Associação Comercial Federal de Indústrias de Bebidas
Alcoólicas e de Alimentação dos Países e Regiões da Lusofonia de Macau,
Dr. Ip Sio Man, dos representantes das entidades doadoras e dos delegados
junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.
A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, frisou que sendo um participante
importante na construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o Secretariado
Permanente tem-se preocupado com os Países de Língua Portuguesa. Durante
o surto da epidemia, o Secretariado Permanente iniciou de imediato as acções
de apoio através da internet nomeadamente a emissão e difusão da versão
portuguesa de uma série dos vídeos promocionais designados por “Unidos
no combate à epidemia! Mais prevenção para melhor protecção!” na página
electrónica oficial do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, bem como
nas redes sociais do mesmo, que dão a conhecer medidas de prevenção
epidémica como a higiene pessoal, prevenção em casa, prevenção no trabalho,
e consulta médica, entre outros. Aproveitou ainda os canais onlines para
compartilhar as informações de prevenção da epidemia com as populações dos
Países da Língua Portuguesa, no intuito de combater em conjunto a epidemia.
Ao mesmo tempo, o Secretariado Permanente uniu e colaborou
activamente com entidades e instituições na recolha dos materiais médicos
de protecção e de segurança, de forma a doá-los, através do mecanismo

中葡論壇（澳門）常設秘書處與向
葡語國家捐贈抗疫物資的捐贈者合照
Elementos do Fórum de Macau e
doadores junto dos artigos enviados
para os Países de Língua Portuguesa
para apoiar o combate ao Covid-19

同時積極聯合有關機構籌集並
通過中葡論壇聯絡員機制向八個葡語
國家捐贈防護物資，為各葡語國家
抗擊疫情一盡綿薄之力。相信各國
政府和人民一定會戰勝疫情，早日
恢復經濟和正常生活。
澳門中國企業協會中葡平台
建設專委會主任委員張杰表示，
在各葡語國家遭受疫情影響的時刻，
澳門中企協中葡平台建設專委會
感同身受，願與葡語國家的朋友們
站在一起，團結應對、共克時艱。
捐贈儀式後，上述物資將立即
發運。參與此次捐贈的澳門中國企
業協會中葡平台建設專委會會員單位
包括：中國建築工程（澳門）有限公司、
中葡投資管理有限公司、中國銀行
澳門分行、振華海灣工程有限公司、
中國工商銀行（澳門）股份有限公司、
中機建設（澳門）有限公司、
上海建工集團（澳門）有限公司、
交通銀行澳門分行、中國建設銀行
澳門分行、中鐵（澳門）有限公司、
澳門水泥廠有限公司、中國土木工程
（澳門）有限公司、中國太平保險
（澳門）股份有限公司、中航（澳門）
航空有限公司、澳門華人銀行。
掃描二維碼觀看
論壇防疫影片

Digitalize este código
QR para ver os vídeos de
prevenção de Covid-19

de Ponto Focal do Fórum de Macau, aos oito Países de Língua Portuguesa, com
o objectivo de envidar esforços para apoiar os Países de Língua Portuguesa no
combate à epidemia. O Secretariado Permanente acredita que todos os Governos
e povos vão superar juntos as dificuldades temporárias, recuperar a economia e
regressar à vida normal o mais cedo possível.
O Coordenador da Associação das Empresas Chinesas de Macau e da
Comissão Especializada para a Construção da Plataforma entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, Dr. Zhang Jie, referiu que neste momento os Países de
Língua Portuguesa estão todos a sofrer a propagação da epidemia, pelo que a
Associação das Empresas Chinesas e a Comissão Especializada para a Construção
da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa compartilham o
sofrimento dos amigos dos Países de Língua Portuguesa, e estão sempre dispostas
a ficar ao seu lado em solidariedade e fazendo todos os esforços para enfrentar
as dificuldades em conjunto.
As empresas membros da Associação das Empresas Chinesas de Macau e da
Comissão Especializada para a Construção da Plataforma entre a China e os Países
de Língua Portuguesa que participaram na doação foram as seguintes:
• Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau) Co., Lda.
• Empresa de Gestão do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China –
Países de Língua Portuguesa Co., Lda.
• Banco da China, Sucursal de Macau
• Companhia de Construção de Obras Portuárias Zhen Hwa, Lda.
• Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.
• China Zhong Ji Indústria e Instalação (Macau), Lda.
• Sociedade de Construção e Engenharia – Grupo de Construção de Xangai
– SCG (Macau)
• Banco das Comunicações Co., Lda. Sucursal de Macau
• Banco de Construção da China, S.A. Sucursal de Macau
• Sociedade de Investimentos e Fomento Imobiliário Chon Tit (Macau), Lda.
• Sociedade de Cimentos de Macau S.A.R.L
• Companhia de Construção e Engenharia Civil China (Macau), Lda.
• Companhia de Seguros da China Taiping (Macau), S.A.
• China National Aviation Corporation (Macau) Co., Ltd.
• Banco Chinês de Macau, S.A.
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論壇與會國盼加大力度支持經濟重啟

PAÍSES-PARTICIPANTES DO FÓRUM ASPIRAM
A APOIO À RETOMA ECONÓMICA
文 Texto: Paulo Figueiredo

與會者參與第三方評估報告終審會暨結題會，全面評估中葡論壇成立15年來的發展成效，
隨後亦參觀了中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體
Participantes na sessão de apreciação final do relatório da avaliação externa e de conclusão da
avaliação do trabalho realizado pelo Fórum de Macau nos últimos 15 anos visitaram o Complexo
da Plataforma de Serviços para a Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa
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新

冠疫情後的經濟重啟將成
為中國-葡語國家經貿合作
論壇（澳門）第六屆部長級會議的
重要議題。儘管會議日期未定，
各國對提升各領域投資，以及加
強對外貿易的需求，凸顯了此次
部長級會議的重要性，也體現了各
與會國對本屆大會的殷切期盼。
各與會國駐華大使以及中葡論壇
派駐代表紛紛向本刊表達意見，
並提出了不少有利於加強聯繫與
合作的切實建議。
葡萄牙駐華大使杜傲傑表示，
葡方認為中葡論壇應致力協助各與
會國之間投資與貿易往來恢復至疫
情前水平，並應視之為首要任務。
葡萄牙方面還建議，在新一屆部長
級會議行動綱領中，納入加強中國
與葡語國家經貿往來的激勵措施，
比如由中葡論壇組織葡語國家企業
家 對 中 國 市 場 進 行“ 反 向 訪 問 ”，
以及出台一系列促進葡語國家工業
發展和出口能力的支援措施，並以
中小微企業為關注重點。
至於分銷和推廣渠道，葡方
認為，在當前局勢下，國家間的
直接分銷渠道變得更為重要，特別
是對於中小企業的國際化而言。
大使認為，中葡論壇可以在這方
面發揮更積極的作用，比如幫助
葡語國家企業進入中國內地的跨境
電商自貿區以及主要電商平台。
此外，更重要的是進一步發展已
建成的葡語國家食品集散中心。
葡萄牙的建議還包括促進貿易的
自由流通、加強各國有關部門在
衛生檢疫和植物檢疫認證，以及
特定產品技術許可等領域的協調與
溝通，同時提升各國海關部門的
聯繫，並促進貨物在論壇與會國市
場內的自由流通。葡方還建議分析
價值鏈，明確各與會國的互補性，
進一步深化論壇與會國之間的投
資關係，並且特別關注應對氣候
變化及能源轉型相關領域，尤其
側重可再生能源以及電動出行等
行業的發展。大使還指出了新一
屆部長級會議的另一大重要目標，
就是幫助企業更容易獲得融資，
而對於中葡合作發展基金，他認為
“審視項目入選標準並保證基金透
明運作”至關重要。至於未來的合作
領 域 ， 杜 傲 傑 認 為 ：“ 中 葡 論 壇 在
深化醫療領域合作，特別是在醫學

O

s esforços de relançamento
económico após a pandemia
causada pelo Covid-19 deverão
marcar a 6ª Conferência Ministerial
do Fórum de Macau, que aguarda
agendamento. A necessidade de
revitalizar o investimento, e o
comércio externo tornam a Conferência
ainda mais importante e ansiada
pelos países participantes do Fórum.
Em declarações à revista do Fórum
de Macau, diplomatas em Pequim
e delegados dos Países de Língua
Portuguesa (PLP) deixaram propostas
práticas para melhorar a articulação
conjunta.

葡方認為，在當前局勢下，
國家間的直接分銷渠道變得
更為重要，特別是對於中小
企業的國際化而言。
Portugal considera que
no actual contexto são
ainda mais importantes
canais de distribuição
mais directos entre os
países, nomeadamente na
internacionalização das PME.

José Augusto Duarte, embaixador
de Portugal em Pequim, afirmou
à revista do Fórum que o seu país
considera prioritário que o organismo
“concentre os seus esforços no apoio
à recuperação das relações comerciais
e de investimento entre os seus
membros para valores pré-pandemia.”
Portugal, adianta, propõe mesmo que
o próximo Plano de Acção contemple
medidas de estímulo das trocas
sino-lusófonas, como o reforço da
organização pelo Fórum de “missões
inversas” (visitas de empresas dos
países lusófonos ao mercado chinês),
identificação de instrumentos concretos
de apoio às empresas dos PLP para

desenvolvimento industrial e reforço da
capacidade exportadora, com particular
atenção paras as micro, pequenas e
médias empresas (MPME).
Ao nível dos canais de distribuição/
promoção, Portugal considera que
no actual contexto são ainda mais
importantes canais de distribuição mais
directos entre os países, nomeadamente
na internacionalização das PME.
Neste aspecto, afirma o embaixador, o
Fórum “pode assumir um papel mais
activo, nomeadamente apoiando a
formação e o acesso das empresas dos
PLP às zonas comerciais livres para
comércio electrónico trans-fronteiriço
constituídas na China Continental
e aos principais canais de comércio
electrónico chineses”. Importante,
refere, é ainda o desenvolvimento dos
já criados Centros de Distribuição de
Produtos Alimentares dos PLP.
As propostas portuguesas incluem
ainda fomentar a liberdade de
circulação, nomeadamente através
do comércio e do relacionamento
entre as entidades responsáveis pela
certificação sanitária e fitossanitária,
bem como pelo licenciamento
técnico de determinados produtos e,
ainda, melhorar a articulação entre
autoridades alfandegárias, para facilitar
a livre circulação de bens nos mercados
dos Países-participantes do Fórum,
afirma o diplomata.
Portugal propõe ainda que seja
iniciado um processo de identificação
da complementaridade de cadeias
de valor e que sejam aprofundadas
as relações de investimento entre
os países-participantes do Fórum,
designadamente em áreas associadas
ao combate às alterações climáticas
e transição energética, com particular
enfoque no desenvolvimento do
sector das energias renováveis e da
mobilidade eléctrica.
Outro objectivo apontado pelo
Embaixador é o de facilitar o acesso das
empresas a instrumentos financeiros,
caso do Fundo China-PLP, reflectindo
“sobre os critérios de elegibilidade
dos projectos e garantindo uma maior
divulgação do seu funcionamento.”
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研究、應對衛生危機、疾病治療與
預防等方面大有前景，可成為提高
各方合作水平的優先領域。”中葡
論壇葡萄牙派駐代表布思麗表示，
儘管論壇在許多方面取得了進展，
但“目前尚未充分發揮其巨大
潛力”。她認為在後疫情時期，
中葡論壇“應更積極地在中國內地
推廣葡語國家，提升葡語國家在
中國社會的知名度和吸引力，並針對
中國內地經濟主體，展開更具影響力
和針對性的項目”。
她 還 表 示 ：“ 中 葡 論 壇 亟 需 將
現有資源轉化為具體成果，以此
為論壇的補充機制注入新的活力，
使其不斷發展壯大。中葡論壇
開展的活動應突破地域限制，不宜
局限在亞洲，而應廣泛推進至葡語
國家。現階段，論壇在葡語國家
開展的活動還局限在機構間互訪和
企業家洽談會”。
大灣區建設可成為深化中葡
合作的關鍵。灣區建設的推進不僅
為 葡 萄 牙 在 環 境 和 新 能 源 等“ 經 驗
豐富”的領域創造了機遇，同時也為
服務業（金融服務與法律服務）和
物流業（錫尼什港）的發展創造了
條件。至於創業、技術與創新領域
等方面，布思麗認為：“可透過初創
企業與大學的高度參與，探討深圳
與擁有高度創新與大量科研投資的
葡萄牙城市之間的協同效應。當中的
機遇巨大，我相信有遠見、有能力的
葡萄牙企業會把握住這一機會。”
巴西駐華大使保羅·瓦萊則認為，
展望未來，中葡論壇應把現有資源
轉化為具體成果；而為了實現這一
目標，須建立相應機制，以鼓勵
葡語國家企業進入中國市場，
並加深葡語國家企業對中國市場的
認識，同時利用各類基金為在與會國
內開展的項目提供支持。
“中葡論壇可以在電商、獎學金
項目、吸引中小企業以及服務貿易
等方面作出更積極的貢獻，從而
凸顯該機構對所與會國的重要性，
並進一步鞏固其地位。”他說。
保羅·瓦萊表示，中葡論壇有
望於第六屆部長級會議上發佈成立
15週年評估報告，這份報告就論壇
機制和目標提出了一些建議，供與
會 國 考 慮 ，“ 基 於 過 去 幾 年 積 累 的
經驗，我希望高級別會議能促進有
利於具體成果且符合所有與會國利
益和願景的機制和項目。”
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葡萄牙駐華大使杜傲傑
José Augusto Duarte,
embaixador de Portugal
em Pequim

巴西駐華大使保羅・瓦萊
Paulo Estivallet, embaixador
do Brasil na China

Quanto a sectores de cooperação
com futuro, o Embaixador português
aponta como “promissor” e passível
de “ser privilegiado para reforçar a
cooperação” no âmbito do Fórum “o
aprofundamento da cooperação na
área da saúde, nomeadamente nas
vertentes da investigação, resposta às
crises sanitárias, assistência médica e
prevenção.”
Para Maria João Bonifácio,
delegada de Portugal junto do Fórum,
este “ainda não realizou em pleno o
seu elevado potencial”, apesar dos
progressos. Num horizonte póspandemia, afirma, o Fórum “deve
promover com maior intensidade
a lusofonia na China Continental,
tornando os PLP mais conhecidos e
atractivos aos olhos da comunidade
chinesa, com iniciativas de maior
impacto e mais direccionadas, junto dos
agentes económicos do Continente”.
“O Fórum necessita absolutamente de
transformar os recursos disponíveis

em resultados concretos, por forma a
dar um novo fôlego a este mecanismo
complementar e crescer em ambição.
As iniciativas a desenvolver devem
ultrapassar as barreiras geográficas
da Ásia e expandir-se às geografias
lusófonas, que até aqui têm estado
limitadas a missões institucionais e ao
Encontro de Empresários”, adianta.
Um factor importante de estímulo
pode ser o projecto da Grande Baía, que
no caso português traz oportunidades na
área do ambiente e das novas energias,
face à “grande experiência” que o
país possui, mas também nos serviços
(finanças e direito) e logística (Porto
de Sines). No empreendedorismo,
tecnologia e inovação, “poder-se-iam
explorar possíveis sinergias entre
Shenzhen e cidades portuguesas
em que existem maiores índices
de inovação e de aposta em alta
tecnologia, nomeadamente através das
start-ups e com forte envolvimento das
universidades.” “As oportunidades são

安哥拉駐華大使若昂・薩爾瓦多・
內托・多斯桑托斯
João Salvador dos Santos Neto,
embaixador de Angola na China

莫桑比克駐華大使瑪麗亞・
古斯塔瓦
Maria Gustava,
embaixadora de
Moçambique na China

安哥拉駐華大使若昂・薩爾
瓦多・內托・多斯桑托斯認為，中葡
論壇在中國與葡語國家經貿合作領域
取得了長足發展，但仍存在著巨大的
進步空間。他表示，安哥拉以吸納
生 產 性 投 資 為“ 優 先 ”， 而 當 地 政 府
正在為吸引此類投資而努力。
據多斯桑托斯指，安哥拉目前
有195家企業正在進行部分或完全
私有化，“安哥拉非常歡迎中葡論壇
與會國企業以單獨或聯合的方式參
與競標。中葡論壇在此類項目中可
扮演重要角色，其發揮空間不僅局
限於澳門特區，更是覆蓋中國內地
和論壇各與會國，甚至可延伸至同
樣秉持合作共贏願景的其他國家。”
根據安哥拉駐澳門總領事館
提供的信息，該國多次參加中國的貿
易展會，共向商務部提交了22個項
目，包括物流分發中心、集散市場，
以及街市的建設和修復項目，全部
都會獲得官方資助。多斯桑托斯還
表示：“在目前經濟衰退的大背景下，
中葡論壇可在經濟增長和經濟多元
化發展的新階段發揮作用”。

imensas e tenho a certeza que haverá
empresas portuguesas com a visão e o
engenho para as aproveitarem”, afirma
a delegada lusa.
O embaixador do Brasil na China,
Paulo Estivallet de Mesquita, disse que
o Fórum deve futuramente “transformar
os recursos disponíveis em resultados
concretos”, o que “pode ser alcançado
através de mecanismos que estimulem a
entrada de empresas dos PLP no mercado
chinês, o conhecimento em relação ao
mercado chinês e fundos de financiamento
a projectos nos países-participantes.”
“Uma actuação mais activa do
Fórum de Macau nos sectores de
comércio electrónico, programas de
bolsas de estudos, atracção de pequenas
e médias empresas e comércio de
serviços poderia, na minha perspectiva,
aumentar a importância do organismo
para todos os países-participantes,
contribuindo para a sua consolidação”,
disse o diplomata brasileiro à revista
do Fórum.

A 6ª Conferência Ministerial do
Fórum, refere Estivallet, beneficiará
do relatório de avaliação dos
resultados dos 15 anos do Fórum, que
apresenta sugestões de mecanismos e
objectivos a serem considerados pelos
países-participantes. “Com base na
experiência acumulada nos últimos
anos, espero que a reunião de alto nível
dê origem a mecanismos e projectos
que produzam resultados concretos,
segundo os interesses e aspirações de
todos os membros”, afirma.
João Salvador dos Santos Neto,
embaixador de Angola na China,
defende que o Fórum alcançou
“progressos consideráveis” na
cooperação económica e comercial
entre a China e os PLP mas concorda
que existe “grande potencial por
explorar.” Para o seu país, disse à
revista do Fórum, os investimentos
no sector produtivo têm um “carácter
prioritário” e o Governo está
empenhado na sua atracção.
Também na privatização parcial
ou total de 195 empresas em curso,
Angola “ficaria muito feliz se
empresas de países que integram esta
plataforma concorressem, de forma
individual ou em consórcio”, afirma
Santos Neto. “O Fórum Macau pode
jogar um papel importante nestes
exercícios, não só a nível da Região
Administrativa Especial de Macau,
mas igualmente na China continental
e no seio dos países que integram a
plataforma e quiçá, outros, no quadro
da visão de cooperação com ganhos
partilhados”, adianta.
Segundo
informação
do
Consulado-Geral de Angola em
Macau, a participação do país em
feiras comerciais na China levou a que
fossem apresentados ao Ministério do
Comércio um total de 22 projectos que
poderão ser objecto de financiamento
oficial, nomeadamente Centros de
Logística e Distribuição e Mercados
Abastecedores e construção e
recuperação de mercados municipais.
“No actual contexto de retracção da
economia, o Fórum poderá ser útil sim,
numa nova fase do desenvolvimento e
diversificação da economia”, disse a

21

莫桑比克駐華大使瑪麗亞·古斯
塔瓦表示，中葡論壇“極大地加強了
中國與葡語國家在各領域的關係，
因而令論壇的角色地位顯著提升，
發展亦日漸成熟，使中國與各葡語
國家在經濟和投資等領域的合作向
較高水平發展”。
她認為，中葡論壇儘管取得了
成功，但在經濟合作方面還存在著許
多機遇，而澳門企業尚未利用好在
中葡論壇框架內，特別是葡語國家
潛力巨大的行業的獨特優勢。古斯塔
瓦認為，對以下問題的思考是中葡
論壇當前工作的“重中之重”，
這包括：如何進行坦誠而開放的
對話；如何為澳門企業直接在葡語
國家開展活動制定更好的策略；如何
提升中葡合作發展基金的申請與批給
的靈活性；如何開放和打入市場；
如何建立雙邊和三邊夥伴關係並保持
密切交流。
古斯塔瓦強調，莫桑比克特別
希望提高國家生產力，尤其是農業
與農產品加工、工業基礎設施、
漁業和旅遊業等領域的生產力，
“我們希望第六屆部長級會議能夠
制定出一個最大限度開發各與會國
現有經濟、文化和社會潛力的計劃，
涵蓋投資、貿易、培訓、旅遊、文化等
領域”。她又認為，此次會議將成為
中葡論壇邁向新階段的重要里程碑，
並制定出更堅實、更具遠見的戰略。
中葡論壇莫桑比克派駐代表
范詩雅認為，當前的主要目標是
通過中葡合作發展基金向中小企業
提 供 支 持 ，“ 我 們 歡 迎 中 國 企 業 與
莫桑比克企業建立合作夥關係，
因為企業營造的有利環境，讓它們
既可享受中葡論壇框架內的各種
靈活融資及投資機制，又受益於
莫桑比克為外國投資營造的有利
環境，這樣的合作有利於莫桑比克
提升生產力質量以及增加對華出口。”
幾內亞比紹方面認為，中葡
論壇對各與會國越來越重要。
幾內亞比紹駐華使館表示：“我們對
中葡論壇的運作、活力和發展充滿
信心。因為中國經濟體量巨大，
工業能力出眾，而我們的國家則
具 備 亟 待 開 發 的 豐 富 自 然 資 源 ”。
信任的建立還源自論壇建立的各種
合作機制，例如“推進產能合作諒解
備忘錄”。
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幾內亞比紹駐華大使馬嵐・桑布
Malam Sambu, embaixador da
Guiné-Bissau na China

mesma fonte à revista do Fórum.
Maria Gustava, embaixadora de
Moçambique na China, disse que o
Fórum permitiu “impulsionar um
crescimento assinalável no reforço
das relações entre a China e os PLP
em vários domínios, bem como uma
notável consolidação da sua identidade
e maturidade, rumo a um patamar de
relevo no domínio económico e de
investimento.”
Apesar do sucesso, defende,
“ainda há oportunidades para se
fazer mais a nível económico e
as empresas de Macau “ainda não
tiraram vantagens que sejam dignas
de realce, no quadro desta plataforma
e, sobretudo, no grande potencial que
representam os mercados dos PLP,
nas várias vertentes.” Maria Gustava
defende ser de “extrema importância”
a consideração de questões como “o
diálogo franco e aberto, a definição
de melhores estratégias para a
intervenção directa das empresas de
Macau nos PLP, a flexibilidade no
acesso aos financiamentos e ao Fundo
de Cooperação e Desenvolvimento
sediado na Plataforma de Macau, a
abertura e acesso aos mercados, a
constituição de parcerias bilaterais
e trilaterais e a consolidação dos
intercâmbios.”
Moçambique, adianta a diplomata,
está especialmente interessado no
reforço da sua capacidade produtiva,
sobretudo nas áreas de agricultura e
agro-processamento, infra-estruturas
industriais, pescas e turismo.
“Esperamos que a próxima Conferência

adopte um plano que maximize a
exploração do potencial económico,
cultural e social existente nos países do
Fórum”, no investimento e comércio,
formação, turismo e cultura, entre
outros, afirma. O evento será um
“marco importante para se passar a
uma nova etapa da vida do Forum,
definindo uma “estratégia sólida e com
maior projecção.”
Para a delegada de Moçambique
junto do Fórum, Francisca Reino,
as principais metas são agora
“financiamentos através do Fundo de
Desenvolvimento para Pequenas e
Médias Empresas.” “Estamos abertos
para acolher as empresas chinesas
que pretendam estabelecer parcerias
com as empresas moçambicanas,
beneficiando de mecanismos flexíveis
de financiamento e de investimento que
doravante forem criados no quadro do
Fórum de Macau e do ambiente favorável
já estabelecido em Moçambique para
o investimento externo, no âmbito da
promoção e reforço da capacidade
produtiva de qualidade, para o aumento
das exportações para o mercado chinês”,
disse à revista do Fórum.
Na perspectiva da Guiné-Bissau,
o Fórum tornou-se «cada vez mais
importante e relevante» para os
países-participantes. “Acreditamos
na sua manutenção, dinâmica e
desenvolvimento, porque a China tem
muita capacidade económica e industrial,
enquanto os nossos países têm recursos
naturais e precisam de se desenvolver”,
segundo a Embaixada na China, chefiada
por Malam Sambu. Outra fonte de

為籌備新一屆部長級會議，
前幾比政府致函中葡論壇常設秘書
處秘書長，提議將該國的“Terra
Ranka ”（意為“重新出發”）戰略行
動計畫納入“一帶一路”倡議，其後
更正式加入到倡議之中，藉此吸引
更多基礎設施項目，並讓中國企業
參與到該國信息技術和通信行業的
發展。
對於中葡論壇未來的發展，
幾內亞比紹派駐代表馬立文認為，
中葡論壇有著廣闊的發展前景，
幾內亞比紹將繼續積極參與論壇
合作。幾比的目標是在他們提交的
十 一 個 項 目 中 落 實“ 至 少 一 個 基 礎
設 施 項 目 ”。 他 還 表 示 ， 推 出 新 的
財政激勵措施也是必要的。

confiança é a existência de mecanismos
de cooperação, como o Memorando da
Capacidade Produtiva.
Para a preparação da próxima
Conferência Ministerial, o anterior
governo da Guiné-Bissau escreveu à
Secretária-Geral do Fórum de Macau
propondo enquadrar o programa de
desenvolvimento do país, “Terra Ranka”,
na Faixa e Rota e aderir formalmente a
esta iniciativa, para atrair projectos em
infra-estruturas, envolvendo empresas
chinesas no desenvolvimento de seu
sector de tecnologias de informação e
comunicação.
Para Malam Camará, delegado
guineense junto do Fórum, a expectativa

mantém-se em relação ao futuro da
plataforma: “poderá ser promissor e a
participação da Guiné-Bissau continuará
a ser proactiva.” A meta é concretizar
“pelo menos um projecto estruturante”
da Guiné-Bissau, dos 11 apresentados
pelo país. Novos incentivos financeiros
são necessários, afirma.
Nuno Furtado, delegado de Cabo
Verde junto do Fórum, destaca iniciativas
concretas de investimento de que o país
já tem beneficiado, como o projecto
turístico e de lazer do empresário David
Chow, o estabelecimento de uma base
de cooperação com o Parque Industrial
de Medicina Tradicional Chinesa para a
Cooperação entre Guangdong-Macau,

來自論壇“九國十方”的專家和官員舉行會議，
回顧了中葡論壇過去15年來的發展工作
Peritos e responsáveis de nove países
reuniram-se para apreciar o relatório sobre o
trabalho realizado pelo Fórum de Macau nos
últimos 15 anos
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中葡論壇常設秘書處佛得角
派駐代表米格爾列舉了該國與中方
合作，並從中受益的投資項目，
如澳門企業家周錦輝的旅遊休閒
項目、與粵澳合作中醫藥科技產業園
建立的合作基地、與澳門企業 Macau
PLOP及Bringbuys網絡技術公司建立
的合作夥伴關係，與Bringbuys的
合作項目目前仍處於籌備階段。
米格爾透露，聖文森特島海洋經
濟特區的建設是佛得角目前最重要的
大型項目之一，該項目旨在與中國政
府建立強而有力的夥伴關係，以吸引
中國企業投資，亦有望被納入21世紀
海上絲綢之路倡議。“我們希望特別
關注澳門和中國內地的企業，讓它們
更多地了解佛得角的投資潛力，
特別是在旅遊業、海洋經濟、可再生
能源、工商業、空運和信息技術等
重點行業。”他說。
然而，他語帶遺憾地表示，儘管
中國已經對最不發達國家採取了零關
稅措施，葡語國家食品展示中心尚未
能促成與中國企業的進一步接觸，
同時亦沒有針對中國內地市場制定明
確的產品投放佈局﹐“中國、澳門和
葡語國家的海關部門應更好地協調並
釐清這一問題，這是非常重要的”。
另一方面，米格爾認為現在已
經到了落實中葡合作發展基金的
關鍵時刻，應通過提供貸款或其他
支持方式，在總體上助力葡語國家
經濟重啟，同時應特別為中小企業
提供支持。
常設秘書處聖多美和普林西比
派駐代表施蒙格認為，當前的經濟
衰退形勢為中葡論壇提供了一個
契機，讓論壇更好地發揮其作為促進
者的作用，透過與金融機構（特別是
中葡合作發展基金）一起開展宣傳
活動，在產能合作框架下，為中小
企業提 供 支 持 。
儘管中葡論壇為聖多美和普林西比
這一新晉成員提供了重要支持，
但引入聖普產品的進展仍未達到預期，
尤其是可可、有機咖啡及其衍生品等
高質量產品。
東帝汶派駐代表東晨光強調，
中葡論壇提供了優質的企業資源。
在論壇的牽線下，東帝汶方面得到了
袁隆平農業高科技股份有限公司的
投資，並在阿伊納羅市成功開展蝦
養殖項目。東帝汶曾赴上海參加中國
國際進口博覽會，該屆進博會亦促成
了一家東帝汶企業與一家澳門企業的
合作，讓這家東帝汶企業的檀香油得
以進入澳門市場。
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儘管中國已經對最不發達國家採取了零關稅措施，葡語國家
食品展示中心尚未能促成與中國企業的進一步接觸，同時亦
沒有針對中國內地市場制定明確的產品投放佈局﹐“中國、
澳門和葡語國家的海關部門應更好地協調並釐清這一問題，
這是非常重要的”。
É chegado “o momento de se pôr em prática as
funcionalidades do Fundo de Cooperação entre a China
e os PLP, através de concessão de linhas de crédito ou
outras formas de apoio”, para apoiar o “relançamento da
economia nos PLP em geral e, em particular, no apoio às
pequenas e médias empresas.”

o estabelecimento de uma parceria
com a Empresa Macau PLOP, ainda em
construção e “uma importante parceria
com a empresa de tecnologia Macao
Bringbuys Web Technology.
Agora, disse à revista do Fórum, um
dos grandes projectos para o país é a
execução da Zona Económica Especial
Marítima em São Vicente, para a qual
se pretende “uma parceria forte com
o Governo da China e atracção de
investimento das empresas chinesas
nesta importante fase, podendo o
projecto enquadrar-se na iniciativa
Rota Marítima da Seda do Século XXI.”
“É nossa intenção dar uma atenção
especial às empresas de Macau e da
China, proporcionando-lhes um maior
conhecimento das potencialidades de
investimento em Cabo Verde, tendo
como prioritários os sectores do turismo,
economia marítima, energia renovável,
indústria e comércio, transportes aéreos
e tecnologias de informação.”
O delegado cabo-verdiano lamenta
que o Centro de Exposição de Produtos
entre a China e os PLP não tenha
permitido mais contactos da parte
de empresas chinesas, e também que
não haja “um quadro muito claro de
colocação dos produtos” no continente
chinês, “apesar da China já ter avançado
com a medida de tarifa zero aos países

menos desenvolvidos”. É de “extrema
importância que haja uma melhor
articulação e clarificação desta questão
entre as autoridades alfandegárias da
China, de Macau e dos PLP”, afirma.
Por outro lado, adianta, é chegado
“o momento de se pôr em prática
as funcionalidades do Fundo de
Cooperação entre a China e os PLP,
através de concessão de linhas de
crédito ou outras formas de apoio”, para
apoiar o “relançamento da economia
nos PLP em geral e, em particular, no
apoio às pequenas e médias empresas.”
Gika Simão, delegado de São
Tomé e Príncipe, concorda que a actual
conjuntura recessiva “oferece uma
oportunidade ímpar ao Fórum para
intensificar o seu papel de facilitador e
promover acções de advocacia junto às
instituições financeiras, em particular o
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento
China-PLP”, encontrando apoios no
quadro da capacidade produtiva, para as
pequenas e médias empresas.
Apesar de o Fórum estar a ser um
apoio importante para São Tomé e
Príncipe, o seu mais jovem membro,
a implantação local dos produtos
são tomenses ainda está aquém das
expectativas, sobretudo os de grande
qualidade, como o cacau e café
biológico e todos os seus derivados.

評估報告展示了中葡論壇成立15年來取得的成果和面臨的挑戰
Participantes na sessão de apreciação final do relatório da avaliação externa e de conclusão da avaliação do trabalho realizado pelo Fórum de Macau nos
últimos 15 anos

東晨光表示：“澳門進口東帝汶
產品增長較緩，但相對穩健。澳門查
理斯通公司從東帝汶進口有機咖啡，
同時芳香世家（澳門）香精香料有
限公司正在從東帝汶進口白千層油、
核桃油以及椰子油等產品”。他認為
當中存在著很多商機，其中有一部分
已然被發掘，但在規模和範圍上都
有擴大的空間。旅遊業是另一重要
領域，中國遊客普遍對東帝汶的
自然美景和人民的熱情大加讚賞。
他認為，目前需要解決的問題是
如何獲得更多資源，因為金融資本和
知識技能等方面的匱乏，往往限制了
東帝汶企業和企業家的創造力。
東晨光還表示，目前全球整體經
濟形勢趨於惡化，因此中葡論壇的
協調職能變得尤為重要。“中國、葡
萄牙和東帝汶三邊合作，在水產養
殖領域取得的成功就是一個極佳的
例子。因此，儘管面對經濟收縮，
既得利益者還是可以發掘到合作
機會，以分享技術知識、匯集資源，
以及開發新的潛在市場。”

Danilo Henriques, delegado
de Timor-Leste junto do Fórum,
realça a intensidade de contactos
proporcionada pelo Fórum, que já
permitiu investimentos como o da
empresa chinesa Yuan Long Ping HighTech Agriculture Co. Ltd. no cultivo
de camarão no município de Ainaro. A
participação na Exposição Internacional
de Importação da China em Xangai
também resultou na venda de óleo de
sândalo por parte de uma empresa de
Timor-Leste a uma empresa de Macau.
“As importações de Timor-Leste
têm crescido lenta mas seguramente, o
café biológico timorense é um produto
importado pela empresa Charlestrong
e os óleos de cajaput, de noz e de coco
estão a ser importados pela empresa
Francine Chicard (Macau) F&F, Ltd.”,
disse à revista do Fórum. “Existem muitas
oportunidades a serem aproveitadas,
algumas das quais já foram concretizadas,
mas que podem ser ampliadas em termos

de escala e de alcance.” Outra área
importante é o turismo, sendo TimorLeste geralmente apreciado pelos turistas
chineses pela “beleza natural e pela
hospitalidade do seu povo.”
Um desafio a superar é aumentar
o acesso a recursos, “sejam capital, de
natureza financeira, ou conhecimento e
capacidade técnica, que limita por vezes
a capacidade de produção das empresas
e dos empresários timorenses.”
Danilo Henriques disse ainda que
a actual conjuntura económica global
negativa torna ainda mais importante a
articulação no Fórum. “Um exemplo foi
a cooperação trilateral bem-sucedida entre
China, Portugal e Timor-Leste na área de
aquicultura. Portanto, independentemente
dos tempos de contracção económica,
existem oportunidades de colaboração e
cooperação para que as partes interessadas
compartilhem conhecimentos técnicos,
reúnam recursos e explorem novos
potenciais mercados.”
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粵澳深度合作區 ── 新的出路、新的機遇

ZONA DE REFORÇO DA COOPERAÇÃO ENTRE
GUANGDONG E MACAU – NOVAS SAÍDAS,
NOVAS OPORTUNIDADES
文 Texto: Wendi Song 相片 Fotos: Xinhua

2

019年12月，中國國家發展和

改革委員會發文表示，將會同有
關方面積極支持在橫琴設立“粵澳深
度合作區”。這一政策的提出令橫琴
邁入 3.0 時代，橫琴島在成為國家級
新區（2009年）及自貿試驗區（2015年）
之後，再度被寄予厚望。
發改委的文章指明，深度合作
區將構建粵澳雙方共商共建共管的
體制機制，優化“分線管理”政策
（即視澳門與橫琴之間為一線，
橫琴與內地其他地方之間為二線，
探索在民商事法律適用、貿易等
領域深化改革擴大開放，打造與國際
規則高度銜接的營商環境，助力澳門
經濟適度多元發展。
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A

C om i s s ã o
Na c ion a l
de
Desenvolvimento e Reforma
da China (CNDRC) publicou em
Dezembro de 2019 um documento em
que manifestava o apoio activo deste
órgão governativo ao estabelecimento,
em Hengqin, de uma “Zona de Reforço
da Cooperação entre Guangdong
e Macau.” No seguimento da sua
ascensão, em 2009, a “Nova Zona a Nível
Nacional” e, em 2015, a “Área-Piloto de
Comércio Livre”, a proposta inaugura
uma autêntica “era 3.0” para a ilha de
Hengqin, uma era rica em expectativas.
O documento da CNDRC sublinha
que a Zona de Reforço da Cooperação

visa criar um sistema de mecanismos de
consulta, execução e gestão conjuntos
entre Guangdong e Macau. Servirá
também para optimizar a política
de “gestão separada” (i.e., gestão da
primeira linha no posto fronteiriço entre
a ilha de Hengqin e Macau e gestão da
segunda linha no posto de controlo
entre a ilha e a China continental), bem
como para explorar caminhos para o
aprofundamento da reforma e abertura
nos domínios do comércio e da aplicação
do direito civil e comercial. Tudo isto
com o objectivo de criar um ambiente
de negócios altamente integrado com
os padrões internacionais, bem como

俯瞰珠海橫琴
Foto aérea da zona de Hengqin, no município de
Zhuhai, província de Guangdong

澳門特區行政長官賀一誠亦在

2020 年 4 月發表的施政報告中大篇幅

談及要如何“做好開發橫琴文章、
促進經濟多元發展”，並在回答記者
提問時直言，打造橫琴成為第二個
澳門“是我們的希望”。
事實上，橫琴擁有毗鄰澳門特區
的特殊地理位置，而早於2009年，
國家主席訪澳期間便宣布中央政府
同意開發橫琴島，並在2018年考察
珠海橫琴新區的粵澳合作中醫藥科
技產業園時強調：“建設横琴新區
的初心就是為澳門產業多元發展創造
條件。”橫琴的發展一開始便與澳門
密不可分，而經過橫琴自貿區五年多
的開發建設，兩地融合度越來越高。

de apoiar o desenvolvimento moderado
e diversificado da economia de Macau.
Durante a apresentação do
Relatório das Linhas de Acção
Governativa, em Abril deste ano, o
Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat
Seng, discorreu longamente sobre o
“desenvolvimento conjunto de Hengqin
para a diversificação da economia.” Em
resposta aos jornalistas, Ho afirmou que
“a nossa esperança” consiste na criação,
em Hengqin, de uma segunda Macau.
Geograficamente, Hengqin possui
uma localização privilegiada adjacente
à Região Administrativa Especial de
Macau. Já em 2009, aquando da sua

visita a Macau, o então Presidente Hu
Jintao anunciou a intenção do Governo
Central em desenvolver a ilha de
Hengqin. Em 2018, durante a inspecção
ao Parque Científico e Industrial de
Medicina Tradicional Chinesa para a
Cooperação entre Guangdong-Macau,
na Nova Zona de Hengqin, em Zhuhai,
o Presidente Xi Jinping enfatizou que
“a iniciativa da construção de uma nova
zona na ilha visa criar condições para
o desenvolvimento diversificado das
indústrias de Macau.” Assim sendo,
o desenvolvimento de Hengqin foi,
desde o início, indissociável de Macau
e, passados cinco anos da abertura da
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據橫琴新區管委會最新數據，
截至今年 4 月，共有 2,418 家澳資企業
入駐橫琴，投資總額 193.08 億美元，
而澳門居民在橫琴購置的各類物業
超過6,000套。4月初，橫琴更將
19萬平方米用地出讓予澳門以打造
“澳門新街坊”項目，項目建成後
預計可為澳門居民提供約4,000套
住房，並同步開放澳門標準的醫療、
教育、社區服務等公共服務配套。
橫琴新區管委會主任楊川在項目的
土地出讓合同簽約儀式上表示：“澳門
新街坊用地簽約，標誌著琴澳兩地
社會民生融合發展進入新階段。”
同月，澳門行政長官賀一誠在出席
立法會全體會議時透露，澳門企業
4,000億澳門元投資正待批進入橫琴。

Zona de Comércio Livre de Hengqin, a
integração entre os dois locais tem vindo
a tornar-se cada vez maior.
Os dados mais recentes da Comissão
de Administração da Nova Zona de
Hengqin revelam que até Abril de
2020 um total de 2418 empresas de
Macau fixou-se na ilha, constituindo um
investimento total de 19,308 mil milhões
de dólares. Por outro lado, residentes
de Macau adquiriram já mais de 6000
propriedades na Nova Zona. Em início
de Abril, Hengqin concedeu a Macau
uma área de 190 mil metros quadrados
de terreno, a ser empregue na construção
do “Novo Bairro de Macau.” Após a
conclusão deste projecto, espera-se que
sejam disponibilizadas 4000 fracções
habitacionais destinadas a residentes
de Macau, que serão acompanhadas
pela abertura de serviços comunitários,
de saúde e de educação, entre outros
serviços públicos complementares
que satisfazem os padrões vigentes
em Macau. Durante a cerimónia de
assinatura do contrato de transferência
de terreno, o director da Comissão
de Administração da Nova Zona de
Hengqin, Yang Chuan, afirmou que
“a assinatura do contrato referente ao
Novo Bairro de Macau marca uma nova
etapa na integração do desenvolvimento
social de Hengqin e de Macau.” No
mesmo mês, o Chefe do Executivo

儘管粵澳已經在文旅會展、跨境
電商、中醫藥產業等數個方面展開合
作，但合作深度能去到何種程度事實
上有賴於澳門與橫琴區、珠海市乃至
廣東省的共同探索和大膽創新。
在今年五月下旬舉行的“兩會”上，
粵澳深度合作成為澳區人大代表
關注的重點。澳門人大代表劉藝良、
崔世平、高開賢、陸波、何雪卿、
林笑雲、吳小麗、蕭志偉、施家倫、
何敬麟就此聯合向大會秘書處提交了
一份有關基建互聯的提案建議。
建議指出，粵澳深度合作區要
實現與澳門人流、物流、資金流、
信息流等高效便捷流動，先決條件
便是要促進兩地體制機制聯通融通
貫通，解決兩地之間要素流動的
制度性、體制性障礙。其次還要促進
澳門與合作區之間的跨境基礎設施互
聯互通，尤其關注交通網絡的互聯
互通，以促進澳門與橫琴乃至大灣區各
個城市之間的人流、物流、資金流、
信息流有序便捷流動及有效配置，
實現共同發展的願景。
幾位代表因此向中央建議，加強
澳門與橫琴間的跨境基礎設施建設，
推動澳門輕軌與內地軌道交通無縫
對接；建議國家和廣東省編制基礎設
施建設規劃要兼顧考慮澳門，支持
澳門及橫琴粵澳深度合作區融入內地
交通網；以及支持橫琴與澳門及內
地其他地區網路互聯互通，在風險可
控的條件下，合作區進行互聯網開放
試點，實現互聯網與澳門互聯互通，
打造與澳門趨同的網路環境。
橫琴亦對此作出積極回應。橫琴
新區管委會主任楊川在去年舉行的第
五屆中國改革橫琴論壇上致開幕詞時
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加強互通互聯，突破發展掣肘

Ho Iat Seng revelou, na sessão plenária da
Assembleia Legislativa, que aguardam
aprovação investimentos estimados em
400 mil milhões de patacas por parte de
empresas de Macau em Hengqin.
Intensificar o relacionamento,
quebrar barreiras ao
desenvolvimento
Apesar de Guangdong e Macau
cooperarem já em diversos domínios,
nomeadamente do turismo cultural, das
convenções e exposições, do comércio
electrónico transfronteiriço e da indústria
de medicina tradicional chinesa, o grau
de alcance da cooperação encontra-se
dependente, na prática, de tentativas
conjuntas e de inovação ambiciosa de
Macau com Hengqin, a cidade de Zhuhai
e mesmo toda a província de Guangdong.
O reforço da cooperação entre Macau
e Guangdong constituiu o principal
foco dos representantes de Macau no
Congresso Nacional do Povo, uma das
“Duas Sessões” realizadas nos finais de
Maio deste ano. Os representantes de
Macau no Congresso, Lao Ngai Leong,
José Chui Sai Peng, Kou Hoi In, Lok Po,
Ho Sut Heng, Paula Hsiao Yun Ling, Ng
Siu Lai, Sio Chi Wai, Si Ka Lon e Ho
King Lun apresentaram conjuntamente
ao Secretariado uma proposta de
interligação de infra-estruturas.

橫琴新區管委會主任楊川
Yang Chuan, director da Comissão de
Administração da Nova Área de Hengqin

澳門行政長官賀一誠在立法會
發表2020年施政報告
O Chefe do Executivo de Macau,
Ho Iat Seng quando apresentava
na Assembleia Legislativa as
Linhas de Acção Governativa
para 2020

建設横琴新區的初心就是為澳門產業多元發展創造條件。
A iniciativa da construção de uma nova zona na ilha visa
criar condições para o desenvolvimento diversificado das
indústrias de Macau.
表示，橫琴未來將重點在三個方面
進行探索和突破：包括將“探索面向
澳門更加開放的制度方向，推動澳門
自由港的部分制度延伸到橫琴，推動
澳門和橫琴在規則體係上的聯通、
貫通和融通，打造更加趨同於澳門的
營商環境”；“進一步找準推動澳門產業
多元化的有效途徑，重點攜手澳門發
展科技創新、特色金融、醫療健康、
跨境商貿、文旅會展、專業服務等
六大產業”；以及“進一步拓展與澳門在
包括住房、教育、醫療、文化、休閒等
社會民生領域內的廣泛合作”。
楊川更特別提及橫琴未來計劃
如何配合澳門與葡語國家加強合作。
他表示，橫琴政府已經在探索如何
合作的道路上進行了數次嘗試，包括
打造中拉經貿產業園、在2019年上
半年與智利之間開始進行專項合作並

A proposta referia que um fluxo
eficiente e conveniente de pessoas,
bens, capitais e informações entre
Macau e Guangdong possuía como prérequisitos a integração dos mecanismos
institucionais de ambas as regiões,
bem como a resolução dos entraves
burocráticos à circulação entre elas.
Em segundo lugar, seria necessário
promover a interligação das infraestruturas transfronteiriças entre Macau
e a zona de reforço de cooperação,
particularmente ao nível da rede de
transportes, a fim de promover o fluxo
e a movimentação de pessoas, bens,
capitais e informações entre Macau,
Hengqin e outras cidades da região da
Grande Baía, concretizando o objectivo
do desenvolvimento comum.

Por
c o n s e g u i n t e,
vá r i o s
representantes sugeriram ao Governo
Central que fosse intensificada a
construção de infra-estruturas básicas
transfronteiriças entre Macau e
Hengqin e feita uma ligação fluida
entre o Metro Ligeiro de Macau e a
rede ferroviária da China continental.
Recomendou-se também que o Governo
e a administração local de Guangdong
tivessem Macau em consideração
no momento do planeamento da
construção de infra-estruturas, e que
apoiassem a integração da Zona de
Reforço da Cooperação entre Macau,
Hengin e Guangdong na rede nacional
de transportes. Por outro lado, sugeriuse o apoio à interligação digital de
Hengqin com Macau e outras regiões
da China continental ao abrigo da qual,
em circunstâncias de riscos reduzidos, a
zona de reforço da cooperação acolherá
projectos experimentais de Internet
aberta, com o objectivo de estabelecer
uma interligação digital com Macau
e criar um ambiente cibernético
semelhante ao da Região Administrativa
Especial de Macau (RAEM).
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在此過程中逐漸找到了以跨境電商來
打通物流和資金流的方法。
“現在中拉產業園已經入駐了
一些專門做對智利、對巴西的跨境
電商企業。他們入駐之後，我們會為
他們提供精準的服務，包括金融等方
面的支持。這些入駐的跨境電商企業
也非常看重澳門，比如澳門的自由貿
易港的優勢、與葡語系國家的優勢，
以及澳門這麼多年在中葡貿易平台上
所取得成效等。因而我們對於齊聚各
地優勢在這個領域內繼續探索還是
很有信心的。”
在四月舉行的澳門經濟財政施
政辯論之中，經濟財政司司長李偉農
表示特區政府將向中央爭取政策，
使橫琴能適用澳門商業活動及商業
習慣，並逐漸達到稅務共享，以惠及
企業、就業及居住空間。

As sugestões obtiveram uma reacção
positiva por parte das autoridades
de Hengqin. Durante o discurso de
abertura da 5ª edição do Fórum de
Reforma Chinesa de Hengqin, que teve
lugar em 2019, o director da Comissão
de Administração da Nova Área de
Hengqin, Yang Chuan, afirmou que
Hengqin irá centrar-se futuramente em
explorar e procurar obter resultados
em três áreas: “a exploração de um
sistema mais aberto com Macau,
alargando a zona franca a Hengqin,
promovendo a ligação e integração em
termos dos sistemas de regras entre as
duas regiões para criar um ambiente
comercial semelhante ao de Macau”;
“identificar formas mais eficazes de
promover a diversificação de indústrias

蓮花大橋旁邊的新橫琴邊檢區
A nova zona de fronteira de Hengqing junto à ponte Flor de Lótus
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de Macau, estando actualmente a
desenvolver em conjunto com Macau
seis grandes indústrias, como a de
inovação científica e tecnológica,
finanças, cuidados de saúde, comércio
transfronteiriço, turismo cultural e
serviços profissionais” e, por último,
“alargar a cooperação com Macau em
áreas relacionadas com a qualidade de
vida da população, como habitação,
ensino, saúde, cultura e lazer.”
Yang Chuan também enfatizou
particularmente de que forma Hengqin
planeia, no futuro, cooperar com Macau
e com os Países de Língua Portuguesa.
O representante afirmou que o governo
de Hengqin tem feito várias tentativas
de exploração de vias de cooperação,
incluindo o Parque Económico
Comercial da China e da América
Latina e o início de uma cooperação
com o Chile no início de 2019,
encontrando, durante este processo,
formas de desenvolver um modelo de
comércio electrónico internacional para
conseguir logística e fluxo de capital.
“Actualmente, o Parque Económico
Comercial da China e da América
Latina tem recebido empresas de
comércio electrónico internacional que
têm como foco os mercados do Chile e
do Brasil. Oferecemos a estas empresas
vários serviços, como seja apoio
financeiro. Para esta área comercial,
Macau é extremamente importante
devido a diversas vantagens, como o
porto de comércio livre, as relações
com os Países de Língua Portuguesa
e o sucesso enquanto intermediário
comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa. Estamos confiantes
de que conseguiremos explorar as
vantagens de cada uma destas três
regiões.”
Durante o debate das Linhas de
Acção Governativa no domínio da
Economia e Finanças, que teve lugar
em Abril, o Secretário para a Economia
e Finanças Lei Wai Nong reiterou que
o governo da RAEM procurará, junto
do Governo Central, medidas que
permitam fazer de Hengqin um local
adequado às actividades e práticas de
negócio de Macau, e que possibilitem
uma gradual partilha fiscal, criando
um espaço proveitoso para empresas,
trabalhadores e residentes.

橫琴島可在中國與葡語國家關係中發揮作用

ILHA DE HENGQIN TEM UM PAPEL IMPORTANTE NO RELACIONAMENTO
DA CHINA COM OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
澳門特別行政區行政長官
賀一誠4月發表《2020年財政年
度施政報告》，強調橫琴可彌補
澳門空間和資源不足，從而令澳
門更加充分地發揮中葡平台的
作用，助力國家全面開放。
他又稱，利用澳門可進行船
舶登記的優勢，探索協同粵港澳
大灣區以及內地其他一些地區與
葡語國家開展海洋合作，將橫琴
打造成為落實中國與葡語國家藍
色夥伴關係的重要平台。
本年度施政報告中多次提
到葡語國家，另有五處更特別提
到葡萄牙語。報告指出，特區政
府將透過發展中國與葡語國家之
間的數字貿易和跨境電商產業，
使澳門融入國家貿易價值鏈。
此外，賀一誠在施政報告發
佈會上表示，將建設中葡國際貿
易中心，在中葡經貿活動中進一
步發揮平台作用。他亦提到發展
現代金融業以及建立中葡商貿合
作服務平台的必要性。
報告又指，澳門要立足服務
粵港澳大灣區，助力“一帶一路”
建設，推進金融創新和金融科
技發展。加強金融軟硬基礎設
施建設，完善金融法律體系。
爭取降低澳門銀行、保險等金融
機構准入門檻，實現橫琴與澳門
之間資金自由進出。建設跨境
人民幣結算中心，研究探討建設
以人民幣結算的證券市場，促進
現代金融業發展。
澳門將充分利用澳門單獨關
稅區、中葡商貿合作服務平台，
以及對外聯繫網絡等優勢，結合
橫琴的空間和資源優勢，強化
對外開放合作功能，搭建內地與
“一帶一路”相關國家和地區，
特別是葡語國家和拉丁語系國家
交流合作的通道，助力國家全面
開放。
特區政府亦不忘中國與葡
語國家之間的文化交流；報告
指出，橫琴將推動影視產業及相
關文化創意產業發展，挖掘和
展示澳門歷史悠久的中西融合
文化。充分發揮中國與葡語國家
體育交流和合作的平台作用，
發展休閒體育產業。

O Chefe do Executivo de Macau Ho Iat Seng disse na Assembleia Legislativa de Macau
ao apresentar, em Abril, as Linhas de Acção Governativa para 2020 (LAG 2020) que o governo
vai desenvolver as vantagens de Macau como plataforma entre a China e os Países de Língua
Portuguesa em direcção a uma plena abertura da China ao exterior.
As Linhas de Acção Governativa apresentadas pelo governo indicam claramente que a
ilha de Hengqin irá contribuir para a resolução do problema da falta de espaço e de recursos
em Macau, permitindo um melhor desempenho do seu papel de plataforma entre a China e
os Países de Língua Portuguesa.
“Serão aproveitadas as vantagens que decorrem da possibilidade de serem efectuados
registos de embarcações em Macau, será explorada, de forma coordenada com as outras
cidades da zona da Grande Baía ou outras regiões do Interior da China, a possibilidade
de cooperação marítima, ou no âmbito das pescas, com os Países de Língua Portuguesa,
transformando Hengqin numa plataforma relevante para o estabelecimento de parcerias no
âmbito da cooperação marítima entre a China e aqueles países”, pode ler-se nas LAG 2020.
O documento, que contém muitas referências aos Países de Língua Portuguesa e mais
cinco específicas à língua portuguesa, adianta que irá ser desenvolvido o comércio digital
entre a China e os Países de Língua Portuguesa e o comércio electrónico transfronteiriço, de
modo a que Macau se integre na cadeia de valores do comércio nacional.
“Construiremos o centro internacional para o comércio entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, o qual contribuirá para um bom desempenho de Macau enquanto plataforma
de actividades comerciais entre as partes”, afirma o executivo de Macau no documento
apresentado na Assembleia Legislativa a 20 de Abril.
O governo de Macau menciona nesta sua proposta o desenvolvimento de uma indústria
financeira moderna e na necessidade de construir uma plataforma de serviços para a
cooperação comercial entre a China e os Países de Lingua Portuguesa.
“Estaremos ao serviço da zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e
da construção da iniciativa Faixa e Rota para promoção, inovação e desenvolvimento de
tecnologias no sector financeiro, iremos acelerar a construção das infra-estruturas financeiras,
corpóreas e incorpóreas, e aperfeiçoar o regime jurídico relativo ao sector financeiro,
procuraremos um maior alargamento das restrições à entrada de instituições bancárias e
seguradoras, entre outras, com vista a implementar uma livre circulação de capitais entre
Hengqin e Macau”, pode ler-se.
O documento prossegue afirmando que o governo pretende construir um centro de
liquidação transfronteiriço em Renminbi e estudar a possibilidade de criação do mercado
de bolsa denominado em Renminbi, a fim de impulsionar o desenvolvimento da indústria
financeira moderna.
Serão aproveitadas as vantagens de Macau como zona aduaneira autónoma, de
plataforma de serviços para a cooperação financeira e comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa e da sua rede de ligação ao exterior, em conjugação com as vantagens de
Hengqin em termos da existência de espaços e recursos, para reforçar as funções de abertura
ao exterior favorecendo o estabelecimento de contactos entre o Interior da China e os países
ou regiões abrangidas pela iniciativa Faixa e Rota, designadamente os países de língua
portuguesa e outros países latinos, contribuindo para a plena abertura do país ao exterior.
O intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa não é esquecido,
indo o governo de Macau promover na ilha de Hengqin o desenvolvimento da indústria
cinematográfica e das indústrias culturais e criativas, com exploração e exposição dos
elementos culturais de Macau inerentes à sua longa história de ponto de encontro cultural
entre o Oriente e o Ocidente.
“Iremos aproveitar, plenamente, o papel de Macau como plataforma de intercâmbio e
cooperação desportiva entre a China e os Países de Língua Portuguesa para desenvolvermos
a indústria do desporto e lazer”, adianta o documento contendo as Linhas de Acção
Governativa para 2020.
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中葡論壇可助葡語國家吸引中國投資

FÓRUM DE MACAU PODE AJUDAR PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA A ATRAIR MAIS
INVESTIMENTO CHINÊS
文 Texto: Lusa / Macau News
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secretário-geral adjunto do
Fórum de Macau, Rodrigo Brum,
defendeu recentemente que os Países
de Língua Portuguesa, nomeadamente
Portugal, devem aproveitar mais a
instituição para captar investimento
estrangeiro da China.
Ao intervir em Lisboa num debate
virtual (webinar) sobre “Macau e
o futuro das relações económicas e
comerciais entre Portugal e a China”,
Brum disse ser evidente que “Portugal
tem todo o interesse, como qualquer
outro dos Países de Língua Portuguesa,
em ter mais investimento chinês de raiz.”
“O Fórum de Macau é uma ponte que
pode ser aproveitada para os contactos
com a China e, não sendo segredo que
Portugal gostaria de atrair investimento
no sector automóvel ou das baterias, esses
contactos poderiam ser feitos através do
Fórum, cujos responsáveis visitaram
recentemente empresas do ramo bem
maiores do que a Autoeuropa”, unidade
produtiva localizada em Palmela, perto
de Lisboa, acrescentou o Secretário-Geral
adjunto do Fórum de Macau.
“As seis instalações industriais com
mais de 95% de equipamento robótico
produzem anualmente, cada uma delas,
200 mil automóveis”, disse Brum no
debate virtual.
Para o responsável, a criação da área
da Grande Baía, uma metrópole mundial
que integra Hong Kong, Macau e nove
cidades da província de Guangdong,
numa região com cerca de 67 milhões

de habitantes e com um Produto Interno
Bruto (PIB) de 1,34 biliões de dólares,
que representa 12% do PIB da China, é
uma oportunidade enorme.
“A partir de Macau vê-se o território
que está ao lado, uma região imensa com
um potencial enorme”, disse Rodrigo
Brum, para acrescentar que Macau pode
ser utilizado para superar dificuldades de
comunicação, “servindo o território não
como uma plataforma logística mas sim
como um intermediário.”
Rodrigo Brum mostrou-se ainda
favorável à constituição de mais fundos
para aumentar e apoiar investimentos nos
Países de Língua Portuguesa.
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葡論壇（澳門）常設秘書處
副秘書長羅德高認為，包括
葡萄牙在內的葡語國家應更充分地
利用論壇的優勢來吸引中國投資，
例如進行綠地投資。
身在葡萄牙里斯本的羅德高早前
參加了網絡研討會，探討澳門與中葡
經貿關係的未來。他在會上表示，
葡萄牙與其他葡語國家一樣，非常
希望得到更多中國投資，“中葡論壇
顯然是與中國建立聯繫的橋樑，眾所
周知，葡萄牙希望吸引外商投資汽車
或電池業，而該國可通過論壇建立
更多聯繫。”
據葡新社報導，羅德高還在
會上提到，中葡論壇早前安排與會
國代表訪問中國電動汽車製造商，
包括參觀中國國內的汽車生產設施。
較之於里斯本附近帕爾梅拉市的
AutoEuropa，這些設施的規模
更龐大。
“我們參觀了位於中國的六個高
科技工業設施，其中超過95％的自
動化設備是通過工業機器人生產的，
每個機器人每年可生產超過20萬輛
汽車。”羅德高說。
他又說：“大灣區的 11 個城市，
包括廣東省 9 市及香港和澳門特別行
政區，總人口接近 6,700 萬，超越了
擁有 4,400 萬人口的全球最大都會區
‘日本東京都市圈’。大灣區合計國
內生產總值為 1.34 萬億美元，佔中國
國內生產總值的12％，這是一個
龐大的機遇。”
作為由葡語國家指派的副秘書長，
羅德高表示：“透過澳門這個窗口，
我們可以看到大灣區地域寬廣、
潛力巨大。儘管在互相理解和建立
關係等方面會遇到困難，但在某些
情況下，葡語國家可以把澳門當作
推進者和中介人，而非物流平台，
通過澳門的銀行、顧問和專業機構
進入大灣區。”
他又表示，大灣區商機處處，
惟需要堅定的決心和精心規劃的
目標，但要努力爭取成果。“建立
新的發展基金，擴大及支持對葡語
國家及其公司和企業家的投資亦未嘗
不可。”他說。

位於柳州的汽車製造廠
Fábrica de automóveis em Liuzhou
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珠海的華發・會展行政公寓與澳門和橫琴自貿區隔水相望
O prédio Huafa, em Zhuhai, tem vista para Macau e para
a Zona de Comércio Livre de Hengqin

粵港澳大灣區建設與中葡經貿合作發展

A CONSTRUÇÃO DA AGB E O
DESENVOLVIMENTO DA COOPERAÇÃO
ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA
E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
文 Texto: 林廣志、張勝磊 Lin Guangzhi e Zhang Shenglei

《粵

港澳大灣區發展規劃綱要》
十分重視中葡商貿合作
服務平台的建設及澳門在其中所起
的作用，對相關議題的闡述有19次
之多。如在澳門作用方面，《綱要》
提出“要發揮澳門與葡語國家的聯繫
優勢，依託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，為內地和香港企業
與葡語國家之間的貿易投資、產業及
區域合作、人文及科技交流等活動
提供金融、法律、信息等專業服務，
聯手開拓葡語國家和其他地區市場”。
在金融創新方面，《綱要》提出“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”。
毫無疑問，粵港澳大灣區戰略的
提出與實施，為澳門建設中葡平台和
中國與葡語國家經貿合作發展提供了
重大機遇。一方面，澳門特區開放自
由的經濟體系和制度環境可以進一步
與大灣區城市建設形成發展合力，
為大灣區建設全球科技創新中心、
先進製造業中心、國際金融航運中心
和國際貿易中心助力；另一方面，
中葡經貿可以藉助大灣區建設的
“紅利”，拓展合作領域，優化合作
結構，提高合作質量。
第一，粵港澳大灣區建設可推動
中葡經貿合作獲得戰略疊加機遇。
自2003年以來，每一屆“中葡論壇
部長級會議”都對澳門建設中葡平台

O

documento “Linhas Gerais
do Planeamento para o
Desenvolvimento da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau”,
publicado a 18 de Fevereiro de 2019,
atribui grande importância à construção
da plataforma de cooperação económica
e comercial China-Países de Língua
Portuguesa (PLP) e ao papel a ser
desempenhado por Macau, listando 19
tópicos relacionados.
Sobre o papel de Macau, por
exemplo, diz ser necessário ‘aproveitar
as vantagens dos laços estabelecidos

毫無疑問，粵港澳大灣區戰
略的提出與實施，為澳門建
設中葡平台和中國與葡語國
家經貿合作發展提供了重大
機遇。
A proposta e a execução
do projecto da Grande Baía
proporcionam, sem dúvida,
uma grande oportunidade
para Macau construir uma
plataforma China-PLP
centrada na cooperação
económica e comercial
entre os países envolvidos.

entre Macau e os PLP, da plataforma de
cooperação comercial e empresarial entre
a China e os PLP. Defende ainda que o
Fórum para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa (Macau) seja bem
gerido e que se aproveite o Fundo de
Cooperação para o Desenvolvimento
entre a China e os Países de Língua
Portuguesa.’
Menciona igualmente a oportunidade
para fornecer serviços financeiros,
jurídicos, de informação e outros de
carácter profissional para comércio e
investimento, cooperação industrial
e regional, intercâmbio cultural e
tecnológico entre empresas da China
continental e de Hong Kong e dos PLP e
desenvolver conjuntamente os mercados
destes últimos países e de outras regiões.
Em termos de inovação financeira
o documento refere a necessidade
de “apoiar Macau na construção da
plataforma para prestação de serviços
financeiros entre a China e os PLP, de
estabelecer um sistema de seguro de
crédito às exportações, de montar uma
câmara de compensação em RMB para
os PLP, de aproveitar a localização da
sede do Fundo de Cooperação para o
Desenvolvimento entre a China e os
Países de Língua Portuguesa em Macau
e de fornecer serviços de cooperação
financeira entre a China e os PLP.
A proposta e a execução do projecto
da Grande Baía proporcionam, sem
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貝殼形設計的珠海大劇院
Edifício da Ópera de Zhuhai
em forma de concha
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dúvida, uma grande oportunidade para
Macau construir uma plataforma ChinaPLP centrada na cooperação económica
e comercial entre os países envolvidos.
Por um lado, o sistema económico
aberto e o ambiente institucional livre
da Região Administrativa Especial
de Macau podem desenvolver-se em
conjunto com a construção urbana da
Grande Baía e fornecer apoio para
a construção de centros de inovação
tecnológica internacional, industrial
avançado, internacional de finanças e
navegação e de comércio internacional
na Grande Baía. Por outro lado, o
comércio e a cooperação económica
China-PLP podem ser desenvolvidos em
termos de sectores, estrutura e qualidade
dessa mesma cooperação, aproveitando
os benefícios que podem ser obtidos da
construção da Grande Baía.
Primeiro: a construção da Grande
Baía pode promover a cooperação

económica e comercial China-PLP
para obter oportunidades estratégicas
de sobreposição. Cada edição da
Conferência Ministerial do Fórum de
Macau tem desempenhado, desde 2003,
um papel importante na promoção de
Macau como plataforma China-PLP,
tendo em cada uma delas sido anunciados
apoios diversos. Com a construção e
o desenvolvimento da Grande Baía, o
governo central continuará a aproveitar
o papel de Macau como plataforma de
serviço para a cooperação comercial entre
a China e os PLP.
Lançará igualmente sistemas e políticas
relevantes, trazendo novas oportunidades
estratégicas de sobreposição para a
construção da plataforma China-PLP, e
fornecendo novas possibilidades para
Macau executar as tarefas que lhe foram
atribuídas pelo governo central, como
sejam locação financeira, compensação
em RMB, exposições internacionais e
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起到重要的推動與賦能作用，各種政
策紅利支持不斷湧現。伴隨著粵港澳
大灣區的建設和發展，中央在原有的
粵港澳經濟合作的基礎上，將進一步
發揮澳門作為中國與葡語國家商貿合
作服務平台的作用，出台相關制度與
政策，中葡平台建設無疑將獲得新的
戰略疊加機遇，為澳門落實國家給予
的相關政策提供了新的可能。
第二，粵港澳大灣區建設可加
快灣區城市與葡語國家合作發展的
步伐。粵港澳大灣區協同發展將推動
灣區城市乃至其他省份的企業進入
澳門乃至葡語國家開展投資貿易
活動。澳門近幾年大力發展會展
服務業，不少內地官方和企業到
澳門合作舉辦會展，藉機與葡語
國家建立良好的合作關係。2011
至2018年，由江蘇省與澳門合作
創辦的“江蘇一澳門•葡語國家工
商峰會”已舉辦8屆，取得了明顯
的效果：2014至2016年，江蘇與
澳門及葡語國家貿易總額達331億

美元，澳門及葡語國家在江蘇投資項
目達44個，新增外資5.76億美元，
實際使用外資3.24億美元；2015年
至2017年4月，江蘇企業在澳門及
葡語國家投資項目22個，協議投資額
3.46 億美元。江蘇的成功實踐證明，
澳門平台及其實質性優惠便利措施可
助力灣區城市及內地企業加快對葡語
國家投資的步伐。
第三，粵港澳大灣區建設可發揮
澳門金融合作服務平台作用。通過
澳門“中葡平台”，擴大人民幣在
葡語國家的使用範圍，擴大中國與葡語
國家在經貿合作中的外匯結算業務，
可降低中國與葡語國家因語言障礙、
金融體制差異及政策不同而導致的
信譽擔保和融資風險。大灣區的企業
與葡語國家企業建立合作關係後，如
何通過澳門這個重要橋樑實現雙方錯
位融合發展，是未來必須解決的重大
問題。當前，葡語國家正在加快工業
化和現代化進程，需要大量引入優
質設備、資源和服務，而大灣區擁有
高度發達的工業化、信息化以及現代
服務業，如能通過澳門平台將“廠商
租賃”的模式應用到葡語國家，其前景
將十分看好。
第四，中葡商貿合作服務平台
建設可促進粵港澳大灣區發展。建設
粵港澳大灣區，打造世界一流灣區和
世界級城市群是國家面向21世紀發
展的大趨勢，是落實“一國兩制”、
把新時代中國特色社會主義推向新境
界的重大戰略部署，也是澳門實現
經濟多元發展的重大機遇。從面積
來看，澳門雖然是灣區大家庭中最小
的一個，但是國家賦予澳門特殊的身
份和使命，澳門一方面可以充分發揮
“一國兩制”和自身獨特優勢，為粵
港澳大灣區合作方提供旅遊業方面的
培訓，為粵港澳大灣區優質生活圈提
供東西方文化交融的獨特休閒去處；
另一方面可以通過中國與葡語國家商
貿合作服務平台這個“精準聯繫人”
的角色，發揮連通粵港澳大灣區內的
企業與葡語國家間發展金融及貿易
的作用，為大灣區兄弟城市拓展葡語
國家市場助力，為大灣區“走出去，
引進來”提供精準服務，更能為大
灣區形成全面開放的格局助力，
為“一帶一路”建設助力。

東莞的華陽湖濕地公園氣氛寧靜，呈現原始風貌
O Parque do lago Huayang, em Dongguan, é um lugar tranquilo

林廣志，歷史學博士，澳門科技大學社會和文
化研究所所長、教授，研究方向為澳門學、國

際關係、歷史文化、旅遊休閒（博彩）等；
張勝磊，澳門科技大學社會和文化研究所國際
關係博士，研究方向為國際關係與全球治理。
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negociações económicas e comerciais.
Segundo: a construção da Grande
Baía pode acelerar o ritmo de cooperação
entre as cidades que a constituem e os
PLP. O desenvolvimento coordenado
da Grande Baía promoverá empresas
locais e de outras províncias da China
continental para entrar em Macau e até
nos PLP para realizar actividades de
investimento e comércio, facilitando a
cooperação comercial com estes países.
Macau tem desenvolvido de forma
acelerada nos últimos anos a indústria
de convenções e exposições. Várias
províncias da China continental e suas
empresas têm cooperado com Macau
para organizar exposições e aproveitar
a oportunidade para estabelecer boas
relações de cooperação com os PLP.
A província de Jiangsu coopera com
Macau desde 2001 para organizar a
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“Cimeira para o Desenvolvimento
Comercial e Industrial da Província de
Jiangsu, Macau e dos Países de Língua
Portuguesa”, a qual foi realizada oito
vezes e alcançou resultados notáveis: de
2014 a 2016, o valor total de comércio
entre Jiangsu e Macau e os PLP foi de
33,1 mil milhões de dólares; Macau e
os PLP investiram em 44 projectos em
Jiangsu, com um IDE anunciado de 576
milhões de dólares e realizado de 324
milhões de dólares. De 2015 a 2017,
as empresas de Jiangsu investiram em
22 projectos em Macau e nos países
de língua portuguesa, tendo o valor do
investimento anunciado atingido 346
milhões de dólares.
O exemplo bem-sucedido de Jiangsu
prova que, através da plataforma de
Macau e das suas políticas preferenciais,
as cidades da Grande Baía e as empresas

da China continental podem acelerar o
ritmo do investimento nos PLP.
Terceiro: a construção da Grande
Baía pode ajudar Macau a desempenhar
o papel da plataforma para a prestação
de serviços financeiros entre a China e os
PLP. O aumento da penetração do RMB
nos Países de Língua Portuguesa, bem
como a constituição de uma câmara de
compensação em moeda chinesa, pode
ajudar a reduzir os riscos associados ao
financiamento e às garantias de crédito,
que na maior parte dos casos têm origem
nas barreiras linguísticas e nos sistemas
financeiros e políticos diferenciados dos
países envolvidos.
Um problema a ser resolvido
no futuro centra-se na integração e
cooperação em termos complementares,
“através da importante ponte que Macau
representa”, entre as cidades da Grande

從青洲眺望珠海與澳門接壤的邊界
Vista da fronteira entre Zhuhai e
Macau a partir da Ilha Verde

Baía e as empresas dos PLP.
Os PLP estão actualmente envolvidos
em processos de industrialização e
modernização, pelo que precisam de
adquirir muitos equipamentos, recursos
e serviços de elevada qualidade.
Atendendo a que a Grande
Baía dispõe de sectores industriais,
informáticos e de serviços altamente
desenvolvidos, seria uma ideia excelente
aproveitar Macau para alargar aos PLP o
modelo de locação a cargo do fornecedor.
Quarto: a construção da plataforma
económica e comercial China-PLP
promoverá o desenvolvimento da Grande
Baía. Construir uma baía e um grupo de
cidades de classe mundial é um projecto
importante para a China enfrentar o
desenvolvimento do século XXI e um
grande plano estratégico para aplicar o
conceito “um país, dois sistemas.”

É, além disso, um projecto
importante em termos estratégicos,
uma vez que permite elevar para um
patamar mais alto o modelo socialista
com características chinesas, através
do desenvolvimento adequado da
diversificacão económica.
Macau, se bem que seja a mais
pequena das cidades da Grande Baía,
beneficiou do facto de o governo central
chinês ter-lhe atribuído uma identidade e
missão especiais.
Por um lado, Macau pode aproveitar
“um país, dois sistemas” e as suas
vantagens únicas, para oferecer aos
parceiros da Grande Baía formação em
turismo e um local de lazer único, onde a
cultura ocidental e oriental se juntam de
uma forma que não é possível encontrar
em nenhuma das outras cidades.
Por outro lado, através da plataforma

para a cooperação económica e
comercial entre a China e os PLP,
Macau pode servir de ponte financeira
e comercial entre empresas da Grande
Baía e as dos PLP.
Esse papel de ponte pode permitir
ajudar as restantes cidades da Grande
Baía a ganharem quota de mercado nos
PLP e mesmo a internacionalizarem-se e
a captarem investimento externo.
Macau pode ainda prestar assistência
à abertura global da Grande Baía e à
construção da iniciativa “Faixa e Rota.”
Lin Guaxigzhi, doutor em História, director do
Instituto de Pesquisa Social e Cultural e professor
da Universidade de Ciência e Tecnologia de
Macau tem centrado os seus estudos em Macau,
relações internacionais, história e cultura,
turismo e lazer (jogos de azar), entre outros
temas; Zhang Shenglei, doutor em Relações
Internacionais, dedica-se a pesquisas sobre
relações internacionais e governação global.
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《中國與葡語國家經貿合作發展報告(2018-2019)》發佈

《中葡經貿合作藍皮書》發佈會出席人士
Personalidades presentes no lançamento do Livro Azul da Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

2020年5月
由中葡論壇（澳門）常設秘書處支持，商務部國際貿
易經濟合作研究院、澳門科技大學社會和文化研究所主編，
社會科學文獻出版社出版的《中國與葡語國家經貿合作
發展報告(2 0 1 8 - 2 0 1 9 )》新書發佈會於2 0 2 0 年5 月1 3 日
上午，在澳門科技大學舉行。中葡論壇（澳門）常設
秘書處丁恬副秘書長、黃偉麟副秘書長、澳門中聯辦
經濟部貿易處姚瑤處長、高等教育局曾冠雄副局長、
澳門科技大學龐川副校長以及中葡論壇常設秘書處
與會國家派駐代表等30人出席。

中葡經貿合作藍皮書
Livro Azul da Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa
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丁恬副秘書長表示，中葡論壇自2003年成立以來，
在各與會國的共同努力和澳門特區政府的支持下，以葡語
為紐帶，將中國內地、澳門和八個葡語國家等九國十方連
接起來，開展互利合作和友好交流，不斷創造新的發展
機會，惠及中國與葡語國家近1 7 億人口。中國與葡語國
家之間各領域合作日益密切、不斷加強，澳門聯繫中國與
葡語國家的平台作用日益凸顯，中國內地、澳門特區和葡
語國家的合作日益緊密，為國際間開展跨區域合作發揮了
良好的示範作用。當前，新冠肺炎疫情肆虐全球，包括論
壇與會各方在內的全球經濟復甦與發展又添變數。如何在
疫情期間及疫後時期保持中國與葡語國家交流與合作的
發展態勢，將成為中葡經貿合作發展的重大課題，期待
專家學者積極建言獻策。
龐川副校長表示，近年來，中國與葡語國家除在進出
口貿易、投資、基礎設施建設、能源、人力資源等傳統領
域不斷深耕外，還不斷開拓新興合作領域，在載人航天、
深海探測等高科技和現代服務貿易等方面都取得了較好
成績。在新的時期，澳門應進一步推進“中葡平台”
建設，進一步明確其定位，豐富其功能，大力推動葡語國
家與粵港澳大灣區的實質性對接。充分發揮單獨關稅區及
對外聯繫網絡等優勢，抓住共同開發橫琴的歷史性機遇，
拓展發展空間，挖掘發展資源，強化對外開放合作功能，
搭建內地與“一帶一路”沿線國家和地區、葡語及拉丁語
系國家和地區交流合作的通道，助力國家全面開放。
由顧學明、林廣志主編的《中葡經貿合作藍皮書》
在澳門“一國兩制”新實踐和粵港澳大灣區建設背景下，
綜合分析和評價了中國與八個葡語國家經貿合作的現狀、
特點、問題與趨勢以及澳門建設“中葡平台”的最新
進展，並提出建設性的意見和建議。該書收錄了來自中國
內地、澳門、葡萄牙的三十多位學者撰寫的文章，首次以
中葡雙語同步出版發佈。

LANÇAMENTO DO RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DA COOPERAÇÃO ECONÓMICA E
COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (2018 – 2019)

Maio 2020
Em Maio, foi realizada na Universidade de Ciência e
Tecnologia de Macau (MUST) a cerimónia de lançamento
do Relatório de Evolução da Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
(2018 – 2019), relatório elaborado pelo Instituto de
Comércio Internacional e Cooperação Económica do
Ministério do Comércio da China e pelo Instituto de Estudos
Sociais e Culturais da MUST, com o apoio do Secretariado
Permanente do Fórum de Macau e com a colaboração da
Social Sciences Academic Press (China) como editora.
A cerimónia contou com a presença de mais de 30
convidados e especialistas, nomeadamente os SecretáriosGerais Adjuntos do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dr. Ding Tian e Dr. Casimiro de Jesus Pinto, a Chefe
da Divisão da Delegação Comercial do Departamento
para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do
Governo Central em Macau.
Na altura o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian,
disse que desde a sua criação em 2003 o Fórum de Macau
tendo vindo a usar a língua portuguesa como um elo de
ligação para permitir que o Interior da China, Macau e os
8 Países de Língua Portuguesa, com uma população total
de cerca de 1,7 mil milhões de habitantes, aumentem a
cooperação, o intercâmbio e criem novas oportunidades
de desenvolvimento.
“A cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa tem vindo a tornar-se cada vez mais estreita e
sólida, demonstrando o papel de Macau como Plataforma
entre os dois lados e desempenhando um papel exemplar
da cooperação inter-regional para o mundo” disse.
O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian admitiu ainda
que a pandemia provocada pelo COVID-19 aumentou as
incertezas de da economia mundial e considerou que os
países participantes do Fórum não se salvam sozinhos.
“Desejo que todos os especialistas possam apresentar
mais opiniões e sugestões construtivas, para responder
à questão de como estimular e promover o intercâmbio
e a cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa nos períodos epidémico e pós-epidémico”
acrescentou Ding Tian.
O Vice-Reitor do MUST, Dr. Pang Chuan referiu que
neste novo período, Macau deve reforçar o posicionamento
e enriquecer o conteúdo da “Plataforma entre a China e
os Países de Língua Portuguesa”, bem como promover
contactos entre os Países de Língua Portuguesa e a Grande
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Deve ainda aproveitar
ao máximo as vantagens de zona aduaneira autónoma
e da rede de contactos externos, como também as
oportunidades históricas no desenvolvimento conjunto de
Hengqin, combinando as vantagens de espaço e recursos,
fortalecendo a função de abertura para o exterior e criando

中葡論壇（澳門）常設秘書處副秘書長丁恬先生（上）；
澳門科技大學副校長龐川教授
Dr. Ding Tian – Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau (topo); Dr. Pang Chuan-Vice-Reitor da MUST

canais de intercâmbio e cooperação entre o interior da
China, os países e regiões ao longo de “Uma Faixa e Uma
Rota” e os países e regiões de língua portuguesa e latinos,
no sentido de ajudar a China a realizar a abertura plena.
O Livro Azul da Cooperação Económica e Comercial entre
a China e os Países de Língua Portuguesa, liderado pelo Dr.
Gu Xueming e Dr. Lin Guangzhi, faz análise e avaliação sob o
contexto de novos avanços da implementação de “um país,
dois sistemas” em Macau e da construção da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau, discutindo a situação geral,
características, problemas e tendências para a cooperação
económica e comercial entre a China e os oito Países de Língua
Portuguesa, bem como o actual momento da construção de
Macau enquanto Plataforma entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, apresentando opiniões e sugestões . O
relatório inclui artigos de mais de trinta académicos vindos do
Interior da China, de Macau e de Portugal, sendo publicado
pela primeira vez em chinês e português.
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伍志偉與密利拿莊園員工
Wu Zhiwei com trabalhadores da Quinta da Marmeleira

咖啡、葡萄酒、農業 ── 澳門企業在葡語國家大有作為
CAFÉ, VINHO, AGRICULTURA:
AS EMPRESAS DE MACAU DESTACAM-SE
NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
文 Texto: Paulo Figueiredo
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擴大進口為主題的第二屆中
國國際進口博覽會於2019年
11月在上海盛大舉行。開幕式上，
中國國家主席習近平呼籲堅決反對
保護主義和單邊主義，提倡不斷
削減貿易壁壘，同時推動全球價值鏈、
供應鏈更加完善，共同培育市場需求。
他又強調，我們應該堅持“拆墻”而
不是“築墻”，並表示透過“一帶
一路”倡議，中國已經與 137 個國家
和 30 個國際組織簽署了 197 份合作。
澳門企業亦積極參與第二屆進
博會，並在會上簽署一系列重要
協議，以進一步推動澳門發揮中國與
葡語國家商貿合作服務平台作用。
在進博會期間舉行的“澳門—中葡經
貿 合 作 服 務 平 台 ”介 紹 會 上 ， 葡 籍
澳門商人伍志偉旗下的葡萄牙紅酒
企業密利拿莊園，就與總部設在澳門
的中央企業南光集團結成戰略夥伴
關係，攜手促進該品牌的葡萄酒打入
中國市場。
伍志偉同時亦擔任葡中工商會副
主席，他認為，密利拿莊園與南光集團
簽署的貿易服務支援備忘錄極具戰略
意義；在南光集團這個重要國企的
支持下，該公司的產品將更容易打入
中國分銷市場，“這樣一來，我們便可
以把更多葡國商品帶到中國。中國產品
進入葡語市場的例子多不勝數，但進
入中國市場的葡語國家商品則不多，
彼此的貿易應該可以更平衡些。”他還
強調，作為國企的南光集團可運用優先
進入中國內地分銷網路的優勢，以支援
該公司酒品的進口。
伍志偉的葡萄園位於葡萄牙阿倫
克爾地區的 Carregado 。他認為上述
戰略協議肯定了其葡萄園所出產的紅
酒品質“極佳”，也是對整體葡萄牙紅
酒的認可。他又表示，該備忘也涵蓋
其他葡國商品和服務，並希望葡萄牙
產品有更多機會進入中國市場。
在同一推介活動上，查理斯通
咖啡有限公司與帝汶環球公司簽署了
有關進口東帝汶咖啡的協議。查理斯
通董事長史力強透露，該公司將把從
東帝汶購買的咖啡在澳門加工。
史力強表示，公司會從小規模生
產起步，並且將重點放在澳門市場，
每年可加工300噸咖啡，此後的
業務重點將轉向內地市場，達到每
年10,000噸的加工量原料完全來自
東帝汶。此外，值得一提的是，其公
司亦積極參與了第二十四屆澳門國際
貿易投資展覽會（ MIF ），並在會上
展出旗下產品“Café Dilly ”。
由於此前東帝汶生產商一直未能
找到市場，該國近年的咖啡年產量僅
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expansão das importações globais
foi um tema da 2ª Exposição
Internacional de Importações da China,
em Novembro de 2019 na cidade de
Xangai, no decurso da qual foi assinado
um conjunto de acordos que favorecem
Macau enquanto plataforma comercial
entre os Países de Língua Portuguesa e
a China.

葡籍澳門商人伍志偉旗下的葡
萄牙紅酒企業密利拿莊園，
就與總部設在澳門的中央
企業南光集團結成戰略夥伴
關係，攜手促進該品牌的
葡萄酒打入中國市場。
A empresa portuguesa
de vinhos Quinta da
Marmeleira, do empresário
de Macau Wu Zhiwei,
celebrou uma parceria
estratégica com o grupo de
distribuição estatal chinês
Nam Kwong, com sede em
Macau, que vai permitir
aumentar a entrada dos
vinhos portugueses na China

Ao intervir na cerimónia de
abertura da feira, o Presidente da
China, Xi Jinping, deu o mote,
apelando à “oposição determinada
ao proteccionismo, unilateralismo e
à redução contínua de barreiras ao
comércio”, a par de uma “melhoria
das cadeias de valor e abastecimento
e estímulo conjunto à procura de
mercado.” “Devemos procurar deitar
abaixo muros, em vez de erguê-los”,
disse o dirigente chinês, que referiu que
a iniciativa Faixa e Rota já conduziu
à assinatura de 197 acordos com 137
países e 30 organizações internacionais.
À margem da feira de Xangai, teve
lugar o evento Plataforma de Serviços
de Macau para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os Países

de Língua Portuguesa, durante o qual
a empresa portuguesa de vinhos Quinta
da Marmeleira, do empresário de Macau
Wu Zhiwei, celebrou uma parceria
estratégica com o grupo de distribuição
estatal chinês Nam Kwong, com sede
em Macau, que vai permitir aumentar
a entrada dos vinhos portugueses na
China continental.
Na ocasião, Wu Zhiwei disse que
o memorando de apoio ao comércio
e serviços assinado com o grupo Nam
Kwong é “estratégico” para a empresa,
por permitir o acesso à distribuição
chinesa com um importante parceiro
estatal. “Vai permitir trazer mais produtos
portugueses para a China. Há muitos
produtos chineses a entrar nos mercados
de língua portuguesa, mas ainda há défice
de entrada dos produtos portugueses
na China e podemos ter uma balança
comercial mais equilibrada”, disse o
empresário de Macau, de nacionalidade
portuguesa, vice-presidente da Câmara
de Comércio e Indústria Luso-Chinesa,
em Portugal.
Como entidade estatal, adiantou
Wu, a Nam Kwong apoia o processo
de importação, dispondo de acesso
privilegiado à rede de distribuição na
China continental.
Para Wu, cuja quinta está localizada
no Carregado, concelho de Alenquer, o
acordo é também um reconhecimento da
qualidade de “excelência” dos vinhos em
cuja produção tem vindo a investir, mas
também dos portugueses em geral.
“Espero que se desenvolvam
mais oportunidades para a entrada
dos produtos portugueses no mercado
chinês”, disse o empresário de Macau,
salientando que o acordo permite o
comércio de outro tipo de produtos e
também de serviços.
Na mesma ocasião, a Charlestrong
Coffee Company Limited assinou um
acordo com a empresa Timor Global
para a aquisição de café de Timor-Leste,
que irá permitir o processamento de café
timorense em Macau, segundo Charles
Shi, presidente do grupo Charlestrong.
A produção inicial será pequena,
centrada no mercado de Macau, “posto
o que vamos concentrar-nos na China
continental”, disse o presidente do grupo
Charlestrong, que apresentou amostras
do seu Café Dilly na edição de 2019 da
Feira Internacional de Macau.
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密利拿莊園瓶裝葡萄酒
Engarrafamento dos vinhos
na Quinta da Marmeleira

為6,000至7,000噸。史力強認為，
他的項目將擴大當地咖啡產量。
“我們希望成為東帝汶咖啡的唯一
買家，購買所有產品；東帝汶的咖啡
是有機的，而且質量非常好，只是
需要有人去推廣。”
此外，澳門盛世集團亦在進博會
舉行期間，加強了與中國銀行在農業
項目方面的合作協議。集團通過其全
資子公司“ Focus 平台”和“ Focus
農業”，於2019年在里斯本正式
收購位於葡萄牙阿連特茹Cuba和
Alvito 兩市的 Monte do Pasto 集團。
根據相關協議， Monte do Pasto
集團將併入盛世集團，而收購的資
產亦包括主要用作牧場的 3,700 公頃
農地，但可透過善用當地的自然條件
（例如靠 Alqueva 水壩供水），開發
其他農業用途，以提升其價值。
盛世集團正計劃與 Monte do Pasto
集團攜手打造澳葡合作平台，透過優
化現有的生產模式，開展新的可持續
農業和畜牧業項目，從而為阿聯特茹
地區以至葡萄牙整體經濟發展作出
貢獻。盛世集團又指，是次收購的
另一目的是增加葡萄牙對澳門和中國
44

Em declarações em Xangai, Shi disse
que a unidade de torrefacção dispõe
inicialmente de capacidade para processar
300 toneladas de café por ano, com o
objectivo de atingir uma capacidade de
processamento anual de 10 mil toneladas,
totalmente de produção timorense.
A produção de Timor-Leste tem
rondado seis mil a sete mil toneladas
de café nos últimos anos, porque os
produtores não encontram mercado,
mas Shi acredita que o seu projecto irá
permitir expandir a produção local.
“Queremos ver a possibilidade de
nos tornarmos no único comprador de
café timorense, comprar toda a produção
(…) O café de Timor-Leste é orgânico e
de muito boa qualidade, precisa apenas
de alguém que o promova”, adiantou.
Também à margem da Feira de Xangai,
a CESL Asia, igualmente de Macau,
reforçou o acordo com o Banco da China
para projectos na área da agricultura.
Através das suas subsidiárias
integrais Focus Platform e Focus
Agriculture, a CESL formalizou em 2019

em Lisboa a aquisição do Grupo Monte
do Pasto, localizado nos municípios de
Cuba e Alvito, no Alentejo, em Portugal.
O acordo prevê a integração na CESL
Ásia da equipa do Monte do Pasto, além
de um activo que compreende 3700
hectares de terras agrícolas, usadas
principalmente como pastagens, mas
que pode ser desenvolvido e valorizado
através de actividades agrícolas adicionais,
aproveitando as condições naturais e o
acesso à água da barragem do Alqueva.
O grupo CESL Ásia planeia
desenvolver, com o Monte do Pasto,
uma plataforma Portugal-Macau que
potencie as produções existentes, permita
o lançamento de novas actividades
agrícolas e pecuárias sustentáveis e
contribua significativamente para o
desenvolvimento de toda a região do
Alentejo e da economia portuguesa.
Segundo o grupo, a compra visa
igualmente intensificar as exportações
para os mercados de Macau e da China
continental e aproveitar as oportunidades
a serem criadas em Macau, enquanto
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東帝汶咖啡豆
Café em Timor-Leste

內地市場的出口，並通過澳門這一
中葡經貿合作平台，為中國和葡語
國家之間的社會和經濟合作創
造機遇。該公司又希望透過與
Monte do Pasto 集團建立國際夥伴關
係打造 Focus 平台，以服務葡萄牙、
澳門、中國和葡語國家的食品和可再
生能源企業。
澳門“得天獨厚的地位”

大西洋銀行與澳門貿易投資促
進局亦在進博會舉行期間簽署合作
協議，透過一系列措施促進中國與
葡語國家之間的貿易往來，包括協助
企業尋找商機及海外合作夥伴，以及
通過保證支付與收款優化業務流程。
此前，大西洋銀行與澳門貿促局於
第24屆澳門國際貿易投資展覽會
（MIF)簽署了一份合作協議，向潛
在投資者推廣澳門，並支持他們把業
務擴展到中國或葡語國家。
大西洋銀行執行委員會主席歐偉時
向《中葡論壇》表示，儘管中國在
葡語國家的投資大部分是由大型國企
主導，但近年澳門私營企業的參與度

plataforma para a cooperação social e
económica entre a China, Portugal e os
Países de Língua Portuguesa.
A visão da parceria internacional
com o Monte do Pasto inclui o
desenvolvimento da Plataforma FOCUS,
base operacional para empresas de
alimentos e energias renováveis em
Portugal, Macau, China e países de
língua portuguesa.
“Posição privilegiada” de Macau
Também na Feira de Xangai, o
Banco Nacional Ultramarino assinou
um acordo com o Instituto de Promoção
do Comércio e do Investimento de
Macau (IPIM), tendo em vista acções
conjuntas para aumentar as transacções
entre os Países de Língua Portuguesa e
a China, através do encaminhamento de
empresas, identificação de parceiros de
negócio noutro país e a agilização de
negócio, com garantias de pagamentos
ou recebimentos. Também em 2019,
durante a Feira Internacional de Macau

(MIF), o BNU havia celebrado um
protocolo com o IPIM para promover
o território junto de potenciais
investidores, bem como apoiá-los
na expansão dos seus negócios para
a China ou para os países de língua
portuguesa.
Carlos Cid Álvares, presidente da
Comissão Executiva do BNU, afirma à
revista do Fórum Macau que, apesar da
maior parte dos investimentos chineses
no mundo lusófono ter sido feito pelas
suas grandes empresas estatais, mais
recentemente têm-se vindo a multiplicar
investimentos de empresas privadas de
Macau. Disso são exemplo o empresário
de Macau, Kevin Ho, que investiu
na portuguesa Global Media e em
imobiliário, mas também Wu Zhiwei e
a CESL Ásia.
“Outras empresas chinesas e locais
têm demonstrado o seu interesse em
conhecer os mercados lusófonos, sendo
que todas as iniciativas que incentivem
estes investimentos são muito bemvindas”, afirma Cid Álvares. Do
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位於葡萄牙阿連特茹的Monte do Pasto集團
Monte do Pasto no Alentejo

mesmo modo, adianta, “também será
importante promover a expansão do
negócio das empresas lusófonas na
China, em particular na Área da Grande
Baía Guandong-Hong Kong-Macau,
cujo desenvolvimento acelerado criará
muitas oportunidades.”
Cid Álvares considera que o
estabelecimento de parcerias entre
algumas empresas portuguesas que
detêm “um conhecimento invejável”
nos sectores da agro-indústria, moldes
e têxtil automóvel e outras de Macau,
“que conhecem o ambiente de negócios
nas cidades da Grande Baía, poderá
reunir condições de sucesso para a
dinamização de estratégias empresariais
nesta região chinesa. Macau beneficiará
destas parcerias com a consequente
diversificação da sua economia. “E
haverá empresas brasileiras e de
outros países lusófonos em condições
semelhantes que poderão participar
neste projecto”, adianta.

Para o presidente do BNU, “as
empresas de Macau estão numa posição
privilegiada para investirem nos países
lusófonos e para se constituírem como
intermediárias entre as empresas
chinesas e as de língua portuguesa.”
“Tendo o território uma matriz
portuguesa e uma experiência de séculos
de interacção entre as duas culturas,
é certamente esta região que agrega
as condições ideais para fomentar os
negócios na esfera sino-lusófona”, disse
à revista do Fórum Macau.
Parte do grupo Caixa Geral de
Depósitos, que está presente em cinco
países de língua oficial portuguesa,
o BNU tem vindo a estabelecer
contactos com diversas organizações e
entidades e inclusive com os seus pares,
nomeadamente o Banco da China e o
Banco Industrial e Comercial da China
(ICBC), no sentido de unir esforços na
promoção de Macau como centro dos
negócios sino-lusófonos.
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亦不斷提升，例如澳門企業家何敬麟
就購入了葡萄牙環球傳媒集團的股份
並投資當地的房地產業，此外，澳門
商人伍志偉和盛世集團也推進了相應
的投資項目。
歐偉時表示：“中國內地和澳門
的企業已表現出對葡語市場的興趣，
所有鼓勵此類投資的措施都非常受
歡迎。另一方面，促進葡語國家企業
在中國拓展業務也很重要，尤其是在
粵港澳大灣區，因為大灣區的加速
發展將創造許多機遇。”
他又指，葡萄牙企業在農產業、
模具生產和汽車紡織內飾等領域
擁 有“ 令 人 羨 慕 的 技 術 訣 竅 ”， 如 果
這些企業與熟悉大灣區營商環境的澳
門企業家合作，將可為推動大灣區發
展和澳門經濟多元化創造條件。他還
提到，巴西與其它葡語國家的企業也
將在相似的背景下參與大灣區建設。
歐偉時認為，澳門企業在對葡語
國家的投資項目中擁有得天獨厚的
優勢，可成為中國與葡語國家企業
之 間 的 橋 樑 ，“ 澳 門 與 葡 萄 牙 之 間

盛 世 集 團 正 計 劃 與 Monte
do Pasto集團携手打造澳葡
合作平台，透過優化現有的
生產模式，開展新的可持續
農業和畜牧業項目，從而為
阿聯特茹地區以至葡萄牙整
體經濟發展作出貢獻。
O grupo CESL Ásia
planeia desenvolver, com
o Monte do Pasto, uma
plataforma PortugalMacau que potencie as
produções existentes,
permita o lançamento
de novas actividades
agrícolas e pecuárias
sustentáveis e contribua
significativamente para o
desenvolvimento de toda
a região do Alentejo e da
economia portuguesa.
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存在深厚淵源，且在數個世紀以來
澳門經歷了兩種文化的融合與互動，
足以為中葡經貿合作創造理想條件。”
葡萄牙儲蓄信貸銀行（CGD）
為大西洋銀行的母公司，至今已在五
個葡語國家開展業務。而大西洋銀行
亦積極與眾多組織與機構建立聯繫，
包括同為金融機構的中國銀行和中國
工商銀行，共同促進澳門作為中葡
經貿平台的發展。

位於葡萄牙阿連特茹的Monte do Pasto集團
Monte do Pasto no Alentejo

進步空間

葡萄牙里斯本大學經濟管理學院
（ ISEG ）教授兼新絲路協進會主席
Fernanda Ilhéu 認為，儘管這些年來
已經開展了很多工作，澳門與葡語國
家企業家仍有望透過加深雙方瞭解，
展 開“ 更 為 深 入 的 合 作 關 係 ”， 而 不
只是“參與澳門國際貿易投資展覽或
其他短促的交流活動。”
I l h é u 說 ：“ 如 果 我 們 能 夠 超 越
這個階段，進而考慮展開聯合投資
項目，那麼我們便需要制定新的合
作模式，例如由政府機構和私營企
業共同成立特別小組，研究並提交
投 資 計 劃 。 ”她 又 建 議 ， 如 果 某 國
希望促進對某一行業的投資，便可
以透過舉辦企業家交流會，把企業
家集中在一起，考察當地環境，
並對投資項目、基礎設施或運輸條
件進行研究，藉此建立起投資夥伴
的關係。“澳門企業家更可推薦和邀
請中國各省的酒店集團，然後充當
文化交流橋樑的角色，甚至組成聯
合 投 資 集 團 進 行 投 資 。 ”她 說 。
她認為，同樣的方法也可以應
用在完善價值鏈上，即邀請同一
領域的眾多企業家參加行業會議，
例如汽車、保健或化工等行業，
“讓這些企業家一同參觀中葡兩
國的工廠，就技術、市場或行業
內部研究等主題討論或舉行會議，
屆時，澳門企業家就可以向相關
行業的中國企業家推介。”對她
而言，質量比數量更為重要，隨着
越來越多業務配對與接洽工作順利
完成，這將有利於開展“高級經濟
決策 者 的 互 訪 ” 。
Fernanda Ilhéu認為，葡語
國家尤其需要優先發展基礎設施，
以實現農業工業化、提升初級產業
價值，並進入全球分銷網絡。
在這一過程中，澳門企業所具備的
“關係網”對於中國企業家來說
至關重要，而中國企業家亦可以為
葡語國家帶來業 務 合 作 和 先 進 的
營商理念。

Margem para melhorias
Para Fernanda Ilhéu, professora do
Instituto Superior de Economia e Gestão
(Portugal) e presidente da Associação de
Amigos da Nova Rota da Seda, apesar
do trabalho feito ao longo dos anos, é
possível estabelecer uma “colaboração
mais profunda” entre os empresários
de Macau e os dos Países de Língua
Portuguesa, que passa por um melhor
conhecimento mútuo que vai para lá “das
missões relâmpago ou da participação na
Feira Internacional de Macau.”
“Se ultrapassarmos essa fase e
pensarmos em projectos de investimento
conjunto, penso que terá de existir um
outro tipo de metodologia, por exemplo
grupos de trabalho com entidades
governamentais e empresas privadas,
em que são apresentados planos de
investimento”, afirmou Ilhéu à revista do
Fórum. Se um determinado país pretender
promover investimentos num sector,
exemplifica, empresários poderiam
reunir-se intensivamente e visitar os
locais a fim de estudar esses projectos,
bem como quais as infra-estruturas ou
redes de transportes necessárias. “Daqui
podem surgir parcerias de investimento,
os empresários de Macau podem ajudar
a recomendar e convidar os grupos
hoteleiros nas províncias na China e

depois fazer a intermediação cultural e
até investirem em consórcios”, sugere a
académica portuguesa.
A mesma metodologia, afirma, pode
aplicar-se na colaboração em cadeias
de valor, com encontros de empresários
dentro de agrupamentos como, por
exemplo, automóvel ou saúde, ou
indústria química. “Pode-se visitar
fábricas na China e em Portugal, fazer
discussões e encontros com temas de
tecnologia ou mercados ou investigação
dentro desse agrupamento: aquilo
que os empresários de Macau podem
fazer é recomendar os seus pares nesse
agrupamento na China”, adianta. Para
Ilhéu, mais importante do que o foco
na quantidade é a qualidade, com mais
trabalho de emparelhamento de negócios,
muito bem preparado, proporcionando
“viagens de decisores económicos de
alto nível.”
Para Ilhéu, os países lusófonos
necessitam sobretudo e “prioritariamente
de infra-estruturas que lhes permitam
industrializar a agricultura, a actividade
primária de valor acrescentado e as
redes de distribuição globais para esses
produtos”. Nesse processo, a “rede
de contactos” das empresas de Macau
pode ser importante para empresários
chineses, que “trazem negócios e visões
empresariais muito avançadas.”
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葡語國家初創企業透過澳門走進大灣區市場

START-UPS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
ACEDEM AO MERCADO DA ÁREA DA GRANDE
BAÍA ATRAVÉS DE MACAU
文 Texto: Paulo Figueiredo 相片 Fotos: António Sanmarful

創孵中心內的飲食區
48
Zona de alimentação no MYEIC

2

015年，澳門青年創業孵化中心

（“ 創 孵 中 心 ”） 盛 大 開 幕 ， 自 此
一直是澳門培育創新型初創企業的
重要支柱。2017年10月，澳門經濟局
將創孵中心交由澳中致遠投資發展有
限 公 司 （“ 澳 中 致 遠 ”） 營 運 ， 至 今 已
為 120 多家初創企業提供服務，當中大
部分來自科技領域或創意產業，成 績
斐然，備受各界矚目。
在促進澳門初創企業與葡語
國家企業及孵化器聯繫方面，創孵
中心發揮了關鍵作用。該中心與葡
萄牙的Beta-i和巴西的Fábrica de
Startups（意思為“創業工場”）
等著名創孵機構簽署了合作協議，
自 2018 年 6 月起，澳門初創企業可使用
設於 Beta-i 的“澳門互動區”的設施，
並可獲得特區政府支持進行特定的加速
項目；而Fabrica de Startups也為澳門的
年輕創業者提供類似的加速項目。
創孵中心針對葡語國家的重點項
目還包括“澳中致遠創新創業大賽”，
由中心與澳中致遠及澳門科學技術協
進會合辦，至今已經舉辦至第三屆。
去年夏天舉行的第二屆比賽吸引了
來自澳門、香港、內地、葡語國家和
其 他 地 區 的 179個 項 目 參 加 ， 比 上 屆
多出一倍，當中超過九成項目屬於科技
創新領域。
創孵中心亦透過“中葡青年創新創
業交流中心”的平台作用，吸引了53個
巴西和葡萄牙項目參加比賽，其
中四個項目成功進入了決賽。該項
比賽的最大吸引力是，參加者在進入
決賽後將有機會拜訪大灣區的科技
企業，並透過參加路演提升知名度和
吸引投資。另一方面，創孵中心成員
亦會獲得許多出訪葡萄牙和巴西的
機會，以深入了解兩國的創業環境。
創孵中心董事長崔世平認為，這些交流
意義重大，“因為這反映了我們作為
中國與葡語國家之間的橋樑角色”。
崔世平透露，在未來三年裡，
創孵中心將計劃拓展其服務，為有意在
葡語國家探索商機的內地初創企業提供
協助；中心目前正在制定方案，幫助有
意在大灣區啟動或拓展業務的葡語國家
初創企業。“創孵中心正逐步與其他地區
建立聯繫，並進一步探索與莫桑比克、
安哥拉和幾內亞比紹等非洲葡語國家的
合作機會。”
他又指，創孵中心正在積極參考中國
內地、香港及葡萄牙等地的孵化器的
營運方式，包括如何通過投資機制
促進創業，以獲取更多發展概念；
“澳門的初創企業才剛起步，在數量、
質 量 和 特 色 方 面 都 需 要 進 一 步
加強。”他說。

O

Centro de Incubação de Jovens
Empresários de Macau (MYEIC)
foi inaugurado com grande pompa e
circunstância em 2015 e, desde essa
data, tem sido um centro importante no
desenvolvimento das novas empresas
inovadoras da cidade. Apoiado pela
Direcção dos Serviços de Economia
do governo de Macau, o centro é
administrado desde 2017 pela empresa
Parafuturo de Macau Investment and
Development Limited (PFM Macau)
que, desde o primeiro dia, já apoiou
mais de 120 start-ups, muitas na área da
ciência e da tecnologia, bem como uma
infinidade de outros negócios criativos. É
uma história de sucesso de Macau.

在促進澳門初創企業與
葡語國家企業及孵化器
聯繫方面，創孵中心發揮了
關鍵作用。
O MYEIC é também um
elemento-chave quando
se trata de fazer a ligação
de start-ups de Macau com
empresas e incubadoras
nos Países de Língua
Portuguesa.

O MYEIC é também um elementochave quando se trata de fazer a ligação
de start-ups de Macau com empresas
e incubadoras nos Países de Língua
Portuguesa. Por exemplo, o MYEIC
assinou acordos de cooperação com
incubadoras como o Beta-i de Portugal
e com a Fábrica de Startups do Brasil.
Desde Junho de 2018, as start-ups de
Macau possuem uma zona especial
nas instalações da Beta-i em Lisboa
e apoio governamental a programas
específicos de aceleração. A Fábrica
de Startups também oferece programas
de aceleração semelhantes para jovens
empresários de Macau.
Uma das mais importantes iniciativas
junto dos Países de Língua Portuguesa
por parte do MYEIC é o Concurso

de Inovação e Empreendedorismo
Parafuturo de Macau, realizado pela PFM
Macau e pela Associação de Promoção
da Ciência e Tecnologia de Macau. A
segunda edição, realizada no Verão de
2019, atraiu 179 projectos de Macau,
Hong Kong, China Continental, Países
de Língua Portuguesa e outros territórios,
o que representou o dobro do número de
projectos em relação ao ano anterior.
Mais de 90% dos projectos centravam-se
na inovação científica e tecnológica.
Um grande atractivo para o
concurso - que levou os finalistas a
visitarem empresas de tecnologia na
área da Grande Baía para que pudessem
participar de apresentações técnicas
na tentativa de atrair maior interesse e
investimento - foi o facto de o MYEIC
ter aproveitado o seu papel de centro de
intercâmbio de empreendedorismo para
jovens da China e de Portugal e atraído
53 projectos brasileiros e portugueses
para entrarem no concurso, tendo quatro
deles chegado à final. O centro também
organiza visitas, como por exemplo a
Portugal e ao Brasil, para intercâmbio
e aprofundamento de conhecimentos. O
presidente do MYEIC, Chui Sai Peng,
considera essas trocas importantes
porque “reflectem o nosso papel como
ponte entre a China e os Países de
Língua Portuguesa.”
Chui revelou que, nos próximos três
anos, há planos em curso no MYEIC para
ajudar as start-ups chinesas que desejam
explorar oportunidades de negócios
nos países de língua portuguesa. O
presidente do centro informou ainda que
estão a ser estudadas iniciativas para
ajudar as start-ups dos Países de Língua
Portuguesa que desejam lançar ou
promover os seus projectos na área da
Grande Baía Guangdong-Hong KongMacau (AGB).
“Passo a passo, o centro continuará
a esforçar-se para ligar-se a outras
regiões e para explorar ainda mais a
possível cooperação com os países
africanos de língua portuguesa, como
Moçambique, Angola e Guiné-Bissau”,
disse Chui.
O presidente do MYEIC adiantou que
o centro de incubação está a acompanhar
a actividade das incubadoras em Portugal,
Hong Kong e na China Continental, com
o objectivo de obter mais ideias para o
centro de Macau.
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全天候營運模式

在過去 20年裡，澳門主要依靠博
彩業、旅遊業及酒店業帶動經濟蓬
勃發展，然而，沒有一個國家或地區
能夠永遠依靠單一產業的支撐。
因此，特區政府一直致力推動其他
產業成長，包括創業這一新興且充滿
潛力的行業。
強化城市創業社群的方法眾多，
其中包括由政府提供財政等方面的
協助，以及透過高等教育構提供相關
課程與支援。在澳門，特區政府對
創業生態系統的支持是無容置疑的，
而本地大學及其他高等教育機構亦
積極提供多元化的商業課程，培育有
潛質的年輕企業家。此外，澳門定期
舉辦的商業聯誼活動與輔導計劃也有
幫助。不過，最具創新性的方法莫過
於使用“孵化器”，而這一行業正為
澳門孵化越來越多的創業公司，因而
備受讚譽。
企業孵化器包括共享辦公空間
和業務加速器，其作用很簡單，就是
幫助企業家選擇並打造合適的創業
產品、發掘潛在的客戶群，以及穩固
資金與人力資源。孵化器通常會為
企業提供大量的交流機會，當然還有
工作空間及法律諮詢服務。
這些孵化器已在澳門經營數年，
其中大部分由政府直接資助，少數由
私人經營。位於澳門廣場的“澳門創
新科技中心”為澳門首家大型孵化
中心，由特區政府及眾多本地企業於
2001年共同創立；而另一家孵化器
“澳門設計中心”也在六年前成立，
成為澳門創業行業的開拓者之一，
致力為投身創意產業的初創企業
提供支援。
為了建立具國際水平的創業
創 新 孵 化 平 台 ， 澳 門 政 府 於 2015 年
啟動創孵中心，作為一個全新的
孵化加速器，並於兩年後搬到新口岸
填海區現址。
創孵中心採取全天候營運模式，
為創新創業的澳門人或願意為澳門
作出貢獻者提供多元化的配套設施
及 專 業 支 援 服 務 。 中 心 面 積 為 1,300
平方米，設有共享辦公室及兩個
可 容 納 60人 的 演 講 廳 和 路 演 廳 ，
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“O MYEIC está a estudar de que
forma promover o empreendedorismo
para
atrair
investimentos.
O
empreendedorismo de Macau começou
recentemente. A quantidade, qualidade
e especialidades precisam de melhorias
adicionais”, considera Chui Sai Peng.
A cidade que nunca dorme
Macau ainda não é conhecido pela
sua comunidade empresarial de startups. A economia de Macau nos últimos
20 anos, pelo menos, assentou na
indústria do jogo, turismo, restauração
e hotelaria para obter o incrível sucesso
financeiro de que desfrutou. No entanto,
nenhum país ou região pode confiar em
uma ou duas indústrias para sempre;
portanto, estão a ser desenvolvidos
esforços em todo o território para
crescer e melhorar outras indústrias - e
uma delas é a de start-ups.
Existem vários metodologias que
uma cidade pode usar para fortalecer
a sua comunidade de start-ups. Podese obter ajuda do governo, financeira
ou não. Isso é certamente evidente
em Macau, pois o governo apoia o
desenvolvimento de start-ups na cidade.
Outro método é oferecer cursos e apoio
em instituições de ensino superior.
Mais uma vez, existem exemplos em
Macau, já que as suas universidades e
outras instituições de ensino superior
oferecem cursos na área de negócios
para jovens empreendedores que
se tenham distinguido. Encontros
regulares para o estabelecimento de
relações pessoais também ajudam,
bem como programas de orientação ambos também disponíveis em Macau.
No entanto, um dos métodos mais
inovadores é usar “incubadoras” - e é
essa área empresarial que começa a ser
muito elogiada, por estimular uma nova
geração de start-ups.
As incubadoras - que podem
incluir espaços de trabalho conjunto
e aceleradores de negócios - têm

崔世平與創孵中心成員
Chui Sai Seng conversa com membros do centro
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企業進駐後可享用專業諮詢及培訓等
多元化的創業服務。
中心不僅提供創業服務。您還
可以在這裡體驗到各種由進駐企業
研發的產品，例如利用空氣中的
水分沖煮咖啡的“點點咖啡機”，
以及在創孵中心研發、提供各種小食
的“ Mbox ” 自 動 售 賣機 。 中 心 亦 設
有專屬的付款應用程式，讓你可便捷
地透過手機付款。
與此同時，創孵中心亦為有意於
內地或海外拓展業務的企業帶來眾多
優勢。透過與內地及葡語國家之間的
緊密聯繫，中心積極與國內外的企業
孵化器合作，為年輕創業團隊提供各
種設施與辦公空間，以及培訓和交流
機會。中心的成員都是具有雄心壯志

澳門青年創業孵化中心
MYEIC em Macau
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uma missão simples: ajudar os
empreendedores a definir e construir
os seus produtos iniciais, a identificar
segmentos promissores de potenciais
clientes e a assegurar recursos
financeiros e humanos. Geralmente,
existem muitas oportunidades de interrelacionamento numa incubadora, bem
como, é claro, espaço de trabalho e
serviços jurídicos.
As incubadoras, na sua quase
totalidade particulares, começaram a
operar em Macau nos últimos anos,
sendo a maioria directamente financiada
pelo governo.
O Centro de Incubadoras de Novas
Tecnologias de Macau - ou Manetic -,

com sede no edifício Macau Square,
foi a primeira grande incubadora da
cidade, tendo sido inaugurada em 2001.
Foi co-fundada pelo governo de Macau
e por várias empresas locais. Há seis
anos, outra incubadora pioneira foi
acrescentada à lista: o Centro de Design
de Macau, dedicado a apoiar start-ups
no sector das indústrias criativas.
Com o objectivo de criar uma
plataforma internacional de incubação
de inovação e empreendedorismo com
sede em Macau, um novo conceito de
incubação e aceleração foi lançado em
2015 pelo governo. Dois anos depois,
o Centro de Incubação de Jovens
Empresários de Macau (MYEIC)
mudou-se para a Zona Nova de Aterros
do Porto Exterior.
O MYEIC opera 24 horas por dia,
onde oferece instalações de apoio e
auxílios profissionais para “inovadores
e empreendedores ou para aqueles
que procuram contribuir para o
desenvolvimento de Macau.”
Com 1300 metros quadrados, o
MYEIC oferece espaço de escritório
compartilhado, inclui um salão de
palestras e uma sala para apresentações
técnicas, ambos com capacidade para
acomodar até 60 pessoas. Existem
todos os tipos de serviços disponíveis,
incluindo consultoria e formação.
O MYEIC não oferece apenas
serviços comerciais. Se alguma vez
quiser uma chávena de café, vá ao centro
e use a máquina de café Diandian, que
faz café com água captada do ar e foi
desenvolvida por uma empresa do centro.
Se também quiser uma merenda não é
problema, pois há uma ampla selecção
de alimentos na máquina do fornecedor
Mbox, que também foi desenvolvida
no MYEIC. O Mbox usa um sistema
de pagamento electrónico acessível por
meio de uma aplicação móvel.
O MYEIC proporciona igualmente
vantagens para as empresas que desejam
expandir-se para o exterior ou para
a China continental. O centro, com
ligações estreitas aos países de língua
portuguesa, também possui muitos
vínculos com o continente, cooperando
com incubadoras de empresas nacionais
e estrangeiras para fornecer espaços
para escritórios, além de oportunidades
de formação e intercâmbio para jovens
empresários. Os utilizadores do centro

trabalham para que as suas empresas
tenham sucesso e contribuam para
ajudar a transformar Macau num paraíso
regional para start-ups.
O director dos Serviços de Economia
do governo de Macau disse no final de
2019 à revista Macao que o MYEIC foi
lançado em parceria com o Instituto de
Promoção de Comércio e Investimento
de Macau (IPIM) e o Centro de
Produtividade e Transferência de
Tecnologia de Macau Centro (CPTTM).
A PFM Macau, adiantou, foi criada
pelo governo de Macau em 2015, tendo
como um dos seus objectivos apoiar
jovens empreendedores e pequenas
e médias empresas de Macau através
da disponibilização de uma vasta gama
de serviços.
“O MYEIC oferece espaços
de trabalho conjunto, consultoria
profissional, consultores especializados,
promoção comercial e procura de
investidores como parceiros. O centro
também coopera com incubadoras de
empresas nacionais e estrangeiras para
permitir que jovens equipas empresariais
na China continental, Portugal e Macau
troquem experiências empresariais e
explorem oportunidades de negócio.”
Tesouro Nacional
O MYEIC recebeu em 2018 o
estatuto de “Espaço Nacional de
Cooperação.” Numa cerimónia especial
para assinalar essa decisão da China,
Tam Pak Yuen, presidente do conselho
de administração da PFM Macau,
expressou a sua gratidão ao governo
central pelo facto de o Ministério da
Ciência e Tecnologia ter considerado
o centro como um “Espaço Nacional
de Cooperação” - o primeiro deste tipo
nas Regiões Administrativas Especiais
de Hong Kong e de Macau. Tam
disse, na altura, que a decisão mostra
que a China apoia e atribui grande
importância à causa da inovação e do
empreendedorismo em Macau.
Como
Espaço
Nacional
de
Cooperação “o centro deverá aprofundar
o intercâmbio e a cooperação” entre a
China Continental e Macau no que diz
respeito a inovação e empreendedorismo.
O centro lançou no ano passado as
sessões de pitching e negócios MYEIC
ProQ Alliance com a operadora de

成功案例

CASO DE SUCESSO

加思柏科技創辦人
方雋傑及盧仲希
Kazaf Fong e
Sampras Lo,
co-fundadores do
Gasper

加思柏科技

28歲的方雋傑是創孵中心的成員之一，年紀輕輕便憑着其初創
企業“加思柏科技”取得驕人成績。加思柏科技利用機器深度學習和
電腦視覺開發的“智能賭場．博彩企業運營方案”，以人工智能和視
像鏡頭取代肉眼目測，在博彩活動進行時識別及點算每位玩家所持的
籌碼，從而提供最精準的賭桌數據。有了這項技術，博彩企業就能實
時監察每張賭桌的籌碼數量及博彩金額。方雋傑說：“我們未來幾年
的目標是以澳門為起點，將‘智能賭場’技術推廣到全球所有賭場。”
Casper Technology
Um dos membros do MYEIC cujos negócios tiveram grandes
progressos é Kazaf Fong Chon Kit, 28 anos, responsável pela criação
da Casper Technology Limited em Macau. Kazaf e sua equipa usaram
os seus conhecimentos e uma visão computacional para desenvolver
um “casino inteligente” de alta tecnologia. Substituindo os olhos
humanos falíveis dos supervisores de jogos, a “visão computacional”
de Casper usa inteligência artificial para identificar fichas de jogo e
contar o tamanho das pilhas de fichas de cada jogador quando estão
a jogar, indicando a quantidade exacta de fichas que estão sobre a
mesa. Com essa tecnologia, os operadores de jogos são capazes
de controlar a quantidade de fichas - e, portanto, a quantidade de
dinheiro - em todas as mesas em tempo real. Para o responsável da
Casper Technology “o objectivo nos próximos anos é começar em
Macau, mas tornar a sua solução de “casino inteligente disponível
para todos os outros casinos do mundo.”
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的企業家，努力為創業成功而奮鬥，
並促進澳門成為區內的創業天堂。
澳門經濟局局長戴建業去年底接
受《 Macao Magazine》訪問時提到，
創孵中心是由經濟局、澳門貿易投資
促進局以及澳門生產力暨科技轉移中
心合辦；他又指，澳中致遠是由特區
政府於 2015年創立，其目的之一是透
過為創新創業者提供多元化的服務，
從而支持本地青年創業者和中小企。
戴 建 業 表 示 ：“創 孵 中 心 提 供 共
享辦公空間、專業諮詢、專家顧問、
路演推介和投資對接等支援服務，
同時與國內外企業孵化器合作，讓中
國內地、葡萄牙和澳門的年輕創業團
隊得以分享創業資源和探索商機。”
國家級眾創空間

2 0 1 8 年 ， 創 孵 中 心 榮 膺“ 國 家
級眾創空間”稱號。在揭牌儀式上，
澳中致遠投資發展有限公司董事長
譚伯源致詞時感謝中央的支持和特區
政府的協助，創孵中心經由國家科技
部 批 覆 成 為“ 國 家 級 眾 創 空 間 ”， 成
為港澳地區的首例，充分體現國家對
澳門創新創業事業的重視與支持。
“ 國 家 級 眾 創 空 間 ”以 深 化 內 地
與澳門之間的創新創業交流合作為
使命。譚伯源認為，這一舉措對澳門
未來推動“大眾創業、萬眾創新”發展
意義重大，將令創孵中心融入國家眾
創空間的規範體系中，是中心服務邁
向優越、實現專業化的重要里程碑。
為了進一步推動創新創業，
創孵中心去年與澳門美高梅合辦
“ 創 孵 ProQ 盟 xMGM ” 青 創 交 流 與
配對系列活動，以促進創業者與大型
企業之間的採購對接與合作。活動以
一對一配對洽談的方式與青年創業者
會面並探討合作方案。崔世平表示，
透過這些活動促成的交易可於一年內
為初創企業帶來數百萬港元的收入。
創孵中心還先後與廣州、深圳及
珠海等大灣區城市的孵化器簽署合
作協議。澳門經濟局亦通過該中心
與大灣區其中六個城市的 11家孵化器
合作，為來自澳門和內地的企業家
提供專業諮詢服務。 2018年，創孵中
心 與 大 灣 區 11 個 城 市 的 孵 化 器 共 同
成 立 了“ 泛 珠 三 角 區 域 孵 化 聯 盟 ”，
並為創孵中心成員提供一系列優惠
政策，包括允許他們使用深圳等城市
的孵化器，以發掘潛在投資者、客戶
或合作夥伴。
截至 2019年 12月 31日，創孵中心
共收到 300 個項目申請進駐，正在孵
化的項目約有 120 個，當中超過一半
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jogos MGM Macau para ajudar os
seus empreendedores a estabelecerem
ligações a grandes empresas para
negócios e colaboração. O esquema
oferece aos jovens empreendedores a
possibilidade de, através de sessões
individuais,
contactarem
grande
empresas para explorar oportunidades
de cooperação e negócios. O presidente
do MYEIC, Chui Sai Peng, disse
que no espaço de um ano, os acordos
estabelecidos nestas sessões geraram
receitas de milhões de dólares de Hong
Kong para as empresas aderentes.

創孵中心與國內外企業
孵化器合作，讓中國內地、
葡萄牙和澳門的年輕創業
團隊得以分享創業資源和
探索商機。
O centro também coopera
com incubadoras de
empresas nacionais e
estrangeiras para permitir
que jovens equipas
empresariais na China
continental, Portugal
e Macau troquem
experiências empresariais
e explorem oportunidades
de negócio.”

O MYEIC assinou também acordos
de cooperação com incubadoras em
Cantão, Shenzhen, Zhuhai e outras
cidades da Área da Grande Baía. Através
dos Serviços de economia de Macau,
cooperaram com 11 incubadoras em seis
cidades da Grande Baía para oferecer
serviços de consultoria a empresários de
Macau e do continente.
O
MYEIC
lançou
também
conjuntamente o “Pan-Pearl River
Regional Incubation Alliance”, que
reúne incubadoras em todas as 11
cidades da AGB. Entre outros benefícios,
a aliança permite que os membros do
MYEIC acedam a incubadoras em

cidades como Shenzhen, onde podem
encontrar
potenciais
investidores,
clientes ou parceiros.
A empresa-mãe da PFM Macau,
Macau Investment and Development
Limited, também é responsável pelo
desenvolvimento e operação do Parque
Industrial de Ciência e Tecnologia
da Medicina Tradicional Chinesa
da Cooperação Guangdong-Macau
(GMTCM Park) em Hengqin.
O governo de Macau aumentou
em 2019 o capital social da Macau
Investment and Development Limited
em 88%, para 9,2 mil milhões de patacas
(1150 milhões de dólares).
Até 31 de Dezembro de 2019,
cerca de 300 projectos inscreveram-se
no MYEIC, existindo neste momento
120 start-ups em actividade. Mais de
50% destes projectos estão no campo
da tecnologia da informação, com
outros nas áreas de serviços comerciais
e indústrias culturais. O MYEIC tem
uma equipa de 30 pessoas disponíveis
para apoiar os negócios dos jovens
empreendedores e o seu planeamento
estratégico.
Apoio do Governo Central
Para apoiar a inovação e o
empreendedorismo na China continental,
Chui diz que, nos últimos anos, o governo
central facilitou o investimento em
novas empresas, eliminando obstáculos
legais, diminuindo o limite de capital,
autorizando o aumento de investimento
estrangeiro para a China na área das
start-ups e permitindo o estabelecimento
de empresas unipessoais. O governo
também melhorou a regulamentação da
“supervisão e administração de fundos
privados de investimento”. Essas
medidas visam tornar o investimento
em start-ups mais atractivo para o
capital de risco.
“As autoridades de Macau estão
também a aprender com as experiências
de fundos de capital de risco liderados
pelo governo na China Continental,
Israel, Austrália e Canadá. Embora os
fundos sejam diferentes entre si, todos
mostram que os governos dos vários
países estão a investir para promover o
desenvolvimento de indústrias específicas
que não visam especificamente a
obtenção de lucro”, disse Chui.

點點咖啡機
Máquina de café Diandian

來自信息技術範疇，其餘包括文創和
商業服務類。中心目前有 30名員工，
為青年創業者的日常業務以及戰略
規劃提供支援。
來自中央的支持

據崔世平指，為了推進雙創
發展，中央政府在過去幾年裡通過
深化商事制度改革、降低資本門檻、
增加外國對初創企業投資，以及允許
成立一人公司等措施，令投資初創
企業更簡單容易。近年來，政府還
進一步完善私募投資基金機制，以增
加初創企業投資的吸引力。
崔世平指，特區政府還借鑒中國
內地、以色列、澳洲和加拿大等地
的政府主導風險投資基金的經驗。
儘管這些基金的性質互不相同，但均
顯示出政府投入資金來促進“非完全
牟利”行業發展的意願。他反問：
“我們可以從中學到甚麼？顯然，
在推動早期風險投資方面，與時俱進
的法律規範和有力的政策支持是必不
可少的。政府的適當推動和市場干預
均有助促進創業行業發展。”
他又認為，透過把握粵港澳大灣
區建設、“一帶一路”倡議、科技創
新走廊建設，以及中國與葡語國家商
貿合作服務平台帶來的各種機遇，
澳門不僅能夠在市場、人才和投資方
面融入大灣區，還可以從內地及海外
引入風險投資基金。
此外，創孵中心還與科學技術
部火炬高技術產業開發中心展開

“O que podemos aprender com essas
práticas bem-sucedidas?”, questiona-se
Chui.
Para o presidente da MYEIC
“obviamente
que
legislação
e
regulamentos actualizados e um forte
apoio a políticas são indispensáveis
quando se trata de promover capital de
risco num estágio inicial. O apoio do
governo a uma promoção apropriada e
intervenção no mercado podem ajudar
a estimular o desenvolvimento de
indústrias principiantes.”
Para Chui Sai Peng “Macau consegue
integrar-se na área da Grande Baía em
termos de mercado, capital humano e
investimentos e a cidade também pode
introduzir fundos de capital de risco do
continente e do exterior”, considerando
“as oportunidades trazidas pela AGB e
pela iniciativa Faixa e Rota, bem como
“as vantagens do Corredor de Inovação
em Ciência e Tecnologia”, juntamente
com “a plataforma de negócios e
comércio entre a China e os Países de
Língua Portuguesa.”
Do outro lado da fronteira, o
MYEIC está a cooperar com o Centro
de Desenvolvimento da Indústria de
Alta Tecnologia Torch, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, fundado em 1989
e que visa incentivar o desenvolvimento
e a industrialização da alta tecnologia.
O Torch, um programa de orientação
para o desenvolvimento de indústrias

inovadoras e de alta tecnologia, criou
mais de 150 zonas de alta tecnologia
em toda a China e, mais importante,
tornou-se
motor
da
inovação,
urbanização e crescimento económico.
O Departamento de Inovação Torch
da Universidade de New South Wales,
na Austrália, parceiro deste programa,
afirma que o esquema é responsável
por mais de 11% do Produto Interno
Bruto da China, mais de 10% do valor
industrial total do país e perto de 16%
de suas exportações totais.
Projectos de referência
Um dos “projectos de referência”
para Chui é o de cooperação com o
Programa Torch para estabelecer o
Parque de Inovação da Torch PFM
em Zhongshan. Já em operação, este
parque é uma das três primeiras bases de
inovação e empreendedorismo juvenil
de Guangdong-Macau na província,
reconhecida pelos dois governos. Os
outros são o Vale do Empreendedorismo
Juvenil de Macau-Hengqin, que
incubou centenas de empresas ao longo
dos anos, e o Acelerador da Indústria
Internacional de Jovens Empresários
de Guangdong-Macau, com sede
em Cantão. A base de Zhongshan
possui uma área de 18 mil metros
quadrados, oferecendo escritórios,
salas de conferências e de exposições.
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成功案例

CASO DE SUCESSO
“跟我遊澳Follow Me Macau”

葡萄牙企業家Marco
Rizzolio的公司於2017年加入創
孵中心，是首個在中心孵化的
企業。Rizzolio曾在西班牙和
巴西生活，其後跟隨妻子來澳
定居，並看準澳門作為區內旅遊
熱點，創立了類似香港Klook的
“跟我遊澳Follow Me Macau”應用
程式，為訪澳旅客提供多元化的
娛樂和休閒體驗。
這個應用程式成功在澳門
立足，且尤其受到西方旅客
歡迎。公司在短短14個月內達
到收支平衡，其收入更於2019
Marco Rizzolio
年翻了超過一倍，達至134萬澳
門元。Rizzolio正準備向下一個
目標進發，將業務擴展到中國內地和葡語國家。
“種種跡象顯示，如果我們能吸引中國客戶，我們的收入便會增
加一倍或兩倍，然後在葡語國家提供服務。”Rizzollio表示，專為莫
桑比克和葡萄牙市場而設的“Follow
Me”網上預訂應用程式目前正
在研發階段，而該公司亦積極招募中文人才擔任營銷、銷售和技術等
職位，以籌組更具實力的團隊來進軍中國市場。
作為大學科企講師，Rizzollio深信大灣區的發展潛力，並認為與
深圳等地區的各種孵化器交流合作，將有助其業務發展。
Follow me Macau
A empresa do português Marco Duarte Rizzolio foi a primeira a ser
“incubada” no MYEIC, em 2017. Depois de ter vivido em Espanha e no
Brasil, ele e sua mulher natural de Macau decidiram criar a família na RAEM.
Sendo Macau um dos principais pontos turísticos da região, Rizzolio decidiu
desenvolver o Follow Me Macau, uma aplicação que divulga oportunidades
de entretenimento e lazer, semelhante ao Klook de Hong Kong.
Tendo conquistado apoio, especialmente entre a clientela ocidental de
Macau, a empresa busca agora expandir-se para a China continental e para
os Países de Língua Portuguesa. A start-up atingiu o ponto de equilíbrio em
14 meses. Em 2019, a sua receita mais do que duplicou, para 1,34 milhões
de patacas e o empresário acredita que é hora de dar o próximo passo.
“Temos algo a apresentar. Se conseguirmos atrair clientes chineses
aumentaremos a receita para o dobro ou o triplo, posto o que procuraremos
entrar no mercado dos Países de Língua Portuguesa”, disse.
Um “Follow Me Moçambique” já está em andamento, à semelhança
de um “Follow Me Portugal”. Uma vez que reforçar a presença no mercado
chinês exige o fortalecimento da equipa, a start-up procura agora falantes
de chinês para promoção comercial, vendas e serviços digitais.
Professor de empreendedorismo tecnológico, Rizzollio valoriza estar
na Área da Grande Baía e acredita que ter acesso a várias incubadoras
na região, como em Shenzhen, ajudará a expandir os seus negócios no
espaço sino-lusófono.
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跨 境 合 作 。 該 中 心 成 立 於 1989 年 ，
旨在推動高新技術發展和產業化。
中國的“火炬計劃”是國家發展高
新技術產業的指導性計劃，至今已在
中國各地建設超過 150 家高新技術產
業園區，是促進國家創新、城市化
和經濟發展的動力之源。據《國家
高新區創新能力評價報告（ 2019 ）》
數據指，2018年國家高新區佔全國
GDP比例為12.3%，佔全國工業
增加值比重為 16 %。
標誌性項目

據崔世平指，澳門創業發展的
“標誌性項目”之一，就是與“火炬
計劃”在中山合作建立的“澳中致遠
火炬創新園”。該園區為廣東省和澳
門政府首批認可的三個粵澳青年創新
創業基地之一，另外兩個項目為多年
來孵化了數百家公司的“橫琴澳門青
年創業谷”，以及總部位於廣州的
“粵澳青創國際產業加速器”。澳中
致遠火炬創新園佔地 18,000平方米，
提供辦公室、會議和展覽空間，同時
提供創業諮詢、市場營銷以及投資理
財等創業服務。
另一個重要項目是澳門創新創業
教育中心，該中心將落戶創孵中心，
並與中國著名跨國企業集團阿里巴巴和
新財富合作，提供以雲計算、大數據、
物聯網及新媒體應用為主題的業務
培訓計劃和課程，任何有興趣創業的
人都可以參加。崔世平認為，在這些
公司的幫助下，創業者可以掌握新
思維、策略與行動、以及實踐自我檢
視和可持續發展﹐“這將有助於新一
代企業家為新的經濟時代做好準備，
並確保他們在未來可以持續發展。”
儘管創孵中心在短短幾年內已取
得驕人成績，但它並沒因此而停下
腳步。中心正積極制定更大、更好的
發展規劃，為完善澳門的創業環境
作出貢獻。而創孵中心的成就或許可
以被視為中國初創企業走向國際的成
功例子之一。美國《財富》雜誌發佈
的 2019年 500強企業名單中，有 129家
來自中國，而美國企業則佔 121 家。
崔世平認為，這反映了中國的初創企
業富有經濟活力，且潛力無限。
最後，他再次提到自己的“獨角
獸公司”
（ 指估值達 10億美元以上的初
創企業），“我們的最終目標是孵化出
一家扎根澳門的獨角獸公司。”隨著
創孵中心的迅速崛起，這一夢想可能
會比想像中更早實現。

創孵中心辦公空間
Zona de trabalho no MYEIC

Também oferece serviços empresariais,
nomeadamente consultoria de startups, promoção comercial e serviços de
investimento e finanças.
O Centro de Educação para a
Inovação e o Empreendedorismo de
Macau, outro projecto importante,
deverá ser lançado no futuro próximo.
Operando nas instalações do MYEIC, o
centro trabalhará com o conglomerado
da multinacional chinesa Alibaba e da
empresa de media financeiro Macau
New Fortune para fornecer formação
em negócios e cursos orientados para
assuntos como computação em nuvem,
grandes dados, Internet das coisas” e
novas aplicações de media. Qualquer
interessado em iniciar um negócio
inscrever-se no MYEIC.

Com a ajuda dessas empresas,
diz Chui, “os empreendedores podem
dominar as novas ideias, estratégias,
acções, auto-avaliação e desenvolvimento
sustentável, o que ajudará esta nova
geração de empreendedores a prepararse melhor para a nova era económica
e garantir o seu desenvolvimento
sustentável no futuro.”
O MYEIC tornou-se rapidamente
uma história de sucesso mas, claramente,
não ficou a viver dos seus sucessos, pelo
que está a elaborar planos maiores e
melhores para o futuro, a fim de ajudar
a criar e acelerar o cenário de start-ups
em Macau.
Chui Sai Peng e a sua equipa estão
orgulhosos dos sucessos até agora
alcançados e isso talvez mostre o sucesso

das empresas chinesas à escala global.
Na lista Fortune Global 500 de 2019 - a
lista das 500 maiores empresas do mundo
em termos de receitas e lucros - 129 são
originárias da China, em comparação
com 121 dos Estados Unidos.
Para Chui, “isso reflecte o facto de
que as start-ups da China são um sinal
de vitalidade económica. O potencial
das start-ups é ilimitado”. Incubar
uma empresa unicórnio - uma start-up
privada avaliada em mais de mil milhões
de dólares (8000 milhões de patacas) - é
uma grande ambição para o MYEIC.
“Trata-se de um sonho que,
dada a rápida ascensão do centro,
pode acontecer mais cedo do que
imaginamos” concluiu o presidente da
MYEIC.
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位於非洲的風力發電機
Turbinas eólicas em África

可再生能源──中國與葡語國家合作新前沿

ENERGIAS RENOVÁVEIS: NOVA FRENTE DE
COOPERAÇÃO ENTRE A CHINA E OS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA
文 Texto: Gonçalo César de Sá

經

濟合作與發展組織（ OECD ）
的數據顯示，在過去10年裡，
中國已超越歐盟和美國，成為全球最
大的可再生能源生產國，尤其是在風
能和太陽能領域。此外，中國在可
再生能源投資方面亦處於世界領先
地位，在國內外皆有眾多投資項目。
世界資源研究所於2017年發表的報
告亦指，中國對清潔能源的投資已超
越了美國。
作為亞洲經濟大國，中國正積
極推動太陽能電池板、風力發電機、
水電站大壩及其他清潔能源的建設
與發展，以取代煤炭及天然氣等對
環境造成污染的燃料。在 2016 年全球
五大可再生能源協議當中，就有四份
涉及中國企業。中國在可再生能源
領域取得的成就，亦為其經濟發展開
闢了新陣地。美國戰略與國際研究中
心的研究報告指，截至2017年初，
在全球六大太陽能組件製造商當中，
有五家是中國企業；此外，中國還
擁有世上最大的風力渦輪機製造商。
該報告又指，中國在可再生能
源的部署和投資方面，均顯示出要
成為世界領先者的決心，“歐盟正與
中國建立合作關係，推進《巴黎氣候
協定》的執行，從而加快全球向清潔

A

China converteu-se na última
década no maior produtor
mundial de energias renováveis,
sobretudo eólica e solar, à frente da
União Europeia e dos Estados Unidos,
segundo dados da Organização de
Cooperação e Desenvolvimento
Económicos (OCDE). Mais do que isso,
tornou-se também no maior investidor
em energias renováveis, não só a nível
interno, mas também a nível externo,
segundo um estudo de 2017 do World
Resources Institute, intitulado “China
is Leaving the US Behind on Clean
Energy Investment” (“A China Está
a Ultrapassar os Estados Unidos em
Investimentos em Energias Limpas”).
O impulso da economia chinesa
para a instalação de painéis solares,
torres eólicas, barragens ou outras
fontes alternativas às poluentes (carvão
e gás, entre outras), é bem demonstrado
pelo facto de quatro dos cinco maiores
protocolos mundiais nas energias
renováveis em 2016 envolverem
empresas chinesas. Isso permitiu
mesmo desenvolver uma nova frente da
economia chinesa e, no início de 2017,

a China possuía cinco das seis maiores
fabricantes de módulos solares do mundo
e o maior fabricante de turbinas eólicas
do mundo, segundo um estudo do centro
de reflexão norte-americano Center for
Strategic and International Studies, que
argumenta que a China tem o desejo
de liderar o mundo na implantação e
investimento em energias renováveis.
“A União Europeia, por exemplo,
já está a elaborar uma aliança com
a China para aplicar o Acordo (de
Paris Sobre as Alterações Climáticas)
acelerando a transição global para as
energias renováveis. À medida que a
implantação de energias renováveis
continua a aumentar em todo o mundo,
o alinhamento das capacidades e
incentivos da China para investir no
sector posiciona o país num papel
de liderança ainda maior no futuro
do sector”, refere o artigo do centro
norte-americano, intitulado “The East
Is Green: China’s Global Leadership
in Renewable Energy” (“O Oriente é
Verde: A Liderança Global da China em
Energias Renováveis”).
Esta crescente liderança da
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2019年，世界銀行發表《開拓安哥拉市場──私營企業發展
機遇》研究報告。該報告指，發電能力是國家發展的要素，
同時亦強調中國的援助力度與日俱增。
Um estudo de 2019 do Banco Mundial sobre o sector
privado angolano - “Criação de mercados em Angola –
Oportunidades de desenvolvimento do sector privado” aponta a capacidade de produção de energia eléctrica no
país como um dos factores críticos para o desenvolvimento,
sublinhando em particular o aumento do apoio prestado
pela China.

能源的過渡。隨着可再生能源在全球
範圍內進一步推廣，中國在該行業的
投資力度，以及採取的激勵政策，
將令中國對可再生能源業的未來發展
發揮更大的領導作用。”
中國在可再生能源領域日益顯著
的領導地位，正好與非洲或南美國家
對能源開發的迫切需求不謀而合。
這些國家普遍面臨著一大矛盾：一方
面擁有充足的可再生能源資源（例如
水和陽光）；另一方面卻不具備相應
的開發技術或資本。儘管這些國家
擁有巨大的農業和工業發展潛力，
但缺乏電力始終阻礙發展，因此，
開發可再生能源往往是減輕對石油等
原材料依賴的關鍵。這是所有非洲葡
語國家、東帝汶以及巴西所面臨的
狀況。故此，許多中國企業正進行部
署或採取行動，力圖在這些國家的可
再生能源領域大展拳腳，成為重要的
投資者。
2019年，世界銀行發表《開拓
安哥拉市場─私營企業發展機遇》研
究報告。該報告指，發電能力是國家
發展的要素，同時亦強調中國的援助
力度與日俱增，“儘管生產的電力依然
有限，但在中國的財政支持下，安哥拉
的發電能力已得到顯著改善”。
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China nas novas energias coincide
com uma necessidade premente de
países africanos ou sul-americanos
em ter acesso a fontes de energia que
permitam estimular o seu crescimento.
Muitos deles vivem no paradoxo de
terem acesso abundante a fontes de
energia renováveis - sol ou água - mas
não terem o conhecimento ou capital
disponível. E, apesar do enorme
potencial agrícola ou industrial, cuja
exploração é muitas vezes a chave para
reduzir a dependência da extracção
de matérias-primas como o petróleo,
a falta de electricidade continua a ser
um obstáculo ao desenvolvimento.
Esta é a realidade em todos os países
de língua portuguesa africanos, em
Timor-Leste e também no Brasil. E em
todos eles as empresas chinesas estão a
posicionar-se - ou já em acção - para se
tornarem em importantes investidores
nas energias renováveis.
Um estudo de 2019 do Banco
Mundial sobre o sector privado angolano
- “Criação de mercados em Angola –
Oportunidades de desenvolvimento do
sector privado” - aponta a capacidade

de produção de energia eléctrica no
país como um dos factores críticos para
o desenvolvimento, sublinhando em
particular o aumento do apoio prestado
pela China. “Com o apoio financeiro
da China, Angola efectuou melhorias
notáveis na capacidade de produção,
apesar do acesso à energia eléctrica
continuar limitado”, refere o relatório.
O
Banco
Mundial
informa
igualmente que a capacidade de
produção de energia eléctrica mais do
que duplicou desde o final da guerra
civil (2002), atingindo em 2017 cerca
de 3,3 gigawatts, dos quais 59,5% a
partir de fontes hídricas e o restante
de combustíveis fósseis. Isto, depois
do projecto hidroeléctrico Cambambe
II (700 megawatts) ter entrado em
operação em meados de 2017.
O diagnóstico do Banco Mundial
adianta que a transmissão e distribuição
continuam a ser “desafios fundamentais
para o sector”, sendo que apenas 30%
da população tem actualmente acesso a
energia eléctrica (43,0% nas cidades e
apenas 8,0% nas zonas rurais).
“O acesso à energia eléctrica é

© Odebrecht
安哥拉勞卡水電站工程
Obras da construção da Central
Hidroeléctrica de Laúca em Angola

世界銀行還表示，自 2002 年安哥
拉內戰結束後，該國的發電能力增長
超過一倍，於 2017 年達至 3.3 吉瓦，
其中 59.5 %產自水力發電，剩餘部分
產自化石燃料。這一成果是產能達
700 兆瓦的坎班貝水電站二期項目於
2017 年中投入運營後所取得的。
不過，報告亦指，輸電和配電仍
然 是“ 電 力 行 業 面 臨 的 基 本 挑 戰 ”。
安哥拉的電力供應目前僅覆蓋三成
人口，其中，城市的電力供應覆蓋率
有 43 %，而農村則只有 8 %。此外，
該國許多企業，包括位於羅安達和
工業區（如羅安達近郊的維亞納工
業區）的企業，都面臨供電不足的
問題，這使得企業不得不依賴昂貴的
發電設備。工業領域的耗電量低，
僅佔總發電量的8%。
安哥拉能源和水利部長若昂・
巴普蒂斯塔・博爾赫斯透露，由中國
電力建設公司承建的羅安達省電氣
化和入戶連接項目，有望讓 250 萬人
有電可用。他又指，這項設於羅安達
省卡夸科的項目，將為當地創造新的
就業機會，從而促進社會發展。
項目完成後將大大提高羅安達的供電
能力，使 30 萬戶家庭實現電氣化。
安哥拉能源項目除了得到中國的

um problema para muitas empresas,
incluindo em Luanda e nas zonas
industriais
(como
Viana,
zona
suburbana de Luanda), o que força as
empresas a depender de geradores de
energia caros. O consumo de energia
eléctrica por parte do sector industrial
é baixo, correspondendo a apenas 8,0%
da produção total”, refere o relatório.
Um projecto de e lectrificação
e ligações domiciliares de Luanda,
a ser desenvolvido pela Power
Construction Corporation of China
(PowerChina), deverá permitir que 2,5
milhões de pessoas tenham acesso a
energia eléctrica, segundo o ministro
de Energia e Águas angolano, João
Baptista Borges, na inauguração do
mesmo em Junho de 2019.
Situado no Cacuaco, província de
Luanda, “o projecto vai também criar
novos postos de trabalho e promoverá
o desenvolvimento social local”, disse
Borges. A conclusão da obra, adiantou,
vai permitir aumentar significativamente
a capacidade de distribuição eléctrica de
Luanda, com a energia a chegar a 300
mil casas.

Os projectos na área da energia têm
contado com financiamento chinês, com
frequência, mas também crescentemente
do Banco Africano de Desenvolvimento
e outras instituições multilaterais,
caso da primeira fase do Programa de
Expansão e Eficiência do Sector de
Energia (ESEEP-1), a ser executada
na região Centro/Sul de Angola, que
beneficiou de 500 milhões de dólares.
Com a execução do referido programa,
que permitirá enviar mais de mil megawatts
de energia em excesso produzida na zona
norte do país (Cuanza Norte, Malanje e
Zaire), mais famílias, indústrias e pequenas
e médias empresas passarão a ter acesso
a energia eléctrica regular, fiável, menos
onerosa e sustentável.
Dotado de grandes recursos
hídricos, Angola tem dado prioridade
à construção de barragens, como a de
Caculo Cabaça, obra de 3,7 mil milhões
de dólares, que necessitará de mais 1,4
mil milhões de dólares para o sistema
de transporte de energia, financiada pela
linha de crédito da China e por uma
outra da Alemanha. É considerada a
maior obra em curso no país.
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莫桑比克的輸電塔
Torres de transmissão de energia em Moçambique

資助，也從非洲發展銀行及其他
多邊機構獲得越來越多的資金
支持，例如即將在安哥拉中/南部
實施的“第一期能源領域擴張和效率
計劃( E S E E P - 1 )”， 便 獲 得 高 達 5 億
美元的資金支持。該項目將為安哥拉
北部地區（北寬扎省，馬蘭蓋省和
薩伊省）提供逾 1,000 兆瓦的電力，
從而令更多家庭、行業以及中小
企業獲得穩定可靠、成本較低且
可持續的供電。
由於具備豐富的水電資源，
安哥拉一直視水力發電大壩設施為
優先建設項目，例如卡庫洛卡巴薩
大壩。該工程耗資 37 億美元，並獲得
中國和德國提供 14 億美元貸款來建設
輸電系統。此項目被視為該國正在施
工中的第一大建設項目。
安哥拉目前裝機容量為5,300兆瓦，
待卡庫洛卡巴薩大壩投入運作後，
其2,172兆瓦的裝機容量將使全國
電力產量增加50%；此外，卡庫洛
卡巴薩大壩更會取代位於寬扎河上
游的勞卡大壩，成為安國最大型的
水電設施。
62

Considerando que Angola dispõe de
uma capacidade instalada de produção
de 5300 megawatts, Caculo Cabaça irá
aumentar a produção de electricidade em
50%, com os seus 2172 megawatts. Será
a maior barragem do país, suplantando
a de Laúca, que se situa a montante no
mesmo rio, o Cuanza.
A barragem terá cinco turbinas, das
quais quatro na central principal, com
capacidade nominal de 530 megawatts
cada, e uma na central ecológica, com
capacidade de 52 megawatts. O início
da exploração comercial está previsto
para 2024.
Caculo Cabaça faz parte de um total
de sete barragens a serem erguidas na
parte média do rio Cuanza, segundo um
estudo feito ainda no período colonial.
Já estão edificadas no Médio Cuanza
três barragens - Cambambe (1957),
Capanda (2005) e Laúca (2017),
estando Caculo Cabaça em execução,
além de Zenzo (I e II), Luime e Túmulo
do Caçador.

“Energia para todos”
os moçambicanos
No caso de Moçambique, a energia
eólica e solar ocupam uma parte maior
do “mix” energético. Em Calanga,
no distrito da Manhiça, na província
do Maputo, a empresa China Energy
Investment está a construir uma central
eólica com capacidade para produzir
mais de 100 megawatts de energia
eléctrica, segundo a imprensa local.
Financiada em 120 milhões de dólares
pelo governo chinês, a central poderá
estar concluída em 2022.
A central eólica vai ser instalada
próximo da costa marítima, a uma
altitude de 50 a 80 metros.
O projecto inclui a instalação de
30 turbinas eólicas de dois megawatts
cada, montagem de uma subestação
elevatória de 110 kilowatts (KW) e
uma linha com a mesma capacidade
para aceder à subestação de Zimbene,
com 275 KW, localizada no distrito de

莫桑比克全民供電計劃

在莫桑比克，風能和太陽能
佔了國家能源的較大份額。據當地
媒體報導，中國能源投資集團正在
馬普托省Manhia地區的Calanga
建設一座風力發電廠，並獲中國政府
提供 1.2 億美元 的 資 金 支 持 。
這座發電廠坐落於海拔50至
80 米 的 近 海 岸 地 帶 ， 總 發 電 量 超 過
100兆瓦，預計於2022年竣工。
發電廠將架設 30 台風力渦輪機（每台
裝機量為2兆瓦）、一座110千瓦
的變電站，以及一條同等裝機量的
線路，用以連接位於加扎省南部
Bilene區的Zimbene、發電量為
275 千瓦的變電站。項目還包括興建
一條長45公里且與Zimbene連接的
110千瓦輸電線路，將於第一階段
滿足 60 千瓦的電力需求。

Bilene, província meridional de Gaza.
O projecto inclui ainda a construção
de uma linha com uma extensão de 45
quilómetros de 110 kilowatts ligada à
de Zimbene, para numa primeira fase
atender um consumo de 60 kilowatts de
energia eléctrica.
O objectivo do governo, segundo
afirmou o Presidente Filipe Nyusi,
é que dentro de 10 anos, até 2030,
nenhum moçambicano viva privado
de electricidade em casa. Moçambique
vive uma situação de grande
disparidade: enquanto nas cidades o
acesso à electricidade supera 70%, nas
zonas rurais situa-se em torno de 2,0%.
Para tal, e com apoio da cooperação
internacional, o Governo tem vindo
a aplicar recursos na construção de
subestações e linhas de alta tensão.
Ao abrigo de um contrato assinado
com a empresa estatal Electricidade de
Moçambique (EDM), um consórcio de
empresas estatais da China, o grupo
China Energy Engineering Corp
(CEEC), vai conceber e construir uma
rede de transmissão e respectivas
subestações em Moçambique.
O contrato inclui a instalação de
duas linhas de transmissão de 400 kV,
uma com 110 quilómetros de extensão e
outra com 228 quilómetros, bem como
a construção ou expansão de cinco
subestações eléctricas nas regiões de
Chibata e Dondo.
A eléctrica portuguesa EDP, que tem
como principal accionista a China Three
Gorges, lançou em 2018 o Fundo A2E

(“Access to Energy”), um programa de
acesso a energias renováveis para países
africanos que irá financiar entidades
num total de 500 mil euros.
Na segunda edição do projecto,
destinado a entidades com ou sem fins
lucrativos, o fundo A2E “continuará a
garantir apoios financeiros entre 25 mil
e 100 mil euros a cada projecto.”
O
fundo destaca “critérios de avaliação
como o impacto social, parcerias,
sustentabilidade, potencial de expansão
ou viabilidade financeira.”
A estratégia de A2E, além do
fundo, passa ainda por um investimento
de 12 milhões de euros até 2020 na
aquisição de empresas com soluções
sustentáveis para acesso à energia. Em
2018, comprou uma participação na
SolarWorks, empresa com presença em
Moçambique.
Ambição Atlântica
Os custos dos projectos fotovoltaicos
têm caído rapidamente, pois a produção
em grande escala reduziu os custos de
fabricação. Também as células solares
se tornaram mais eficientes - são
capazes de transformar em electricidade
uma proporção maior da luz solar que
captam. A sua atractividade para os
países em desenvolvimento tem-se
tornado, portanto, maior.
Talvez o mais ambicioso país africano
de língua portuguesa em relação às
energias renováveis seja o arquipélago de
Cabo Verde. Até 2025, segundo o Plano
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該大壩將配備五個渦輪機組，
其中四個位於主電站，每個渦輪的額
定裝機量皆為 530 兆瓦，餘下一個將
裝配在生態電站，其裝機容量為 52 兆
瓦。該項目預計於2024年投入商業
運營。
據安哥拉文獻指，該國早在
殖民時期就計劃在寬扎河中部興建
七座水壩，卡庫洛卡巴薩大壩正是
其中之一。目前寬扎河中段已建成
三座水壩，分別為坎班貝大壩( 1957
年)、卡潘達大壩(2005年)以及勞
卡大壩(2017年)；此外，除了正在
興建設中的卡庫洛卡巴薩大壩，
尚有處於規劃階段的ZenzoI、ZenzoII、
Luime以及Túmulo do Caçador
四座水壩。

Cabeólica公司在佛得角安裝風力發電機
Montagem de turbinas pela Cabeólica em Cabo Verde
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莫桑比克的太陽能電池板
Painéis solares em Moçambique

莫桑比克總統菲利佩·紐西
表示，政府的目標是在10年內，
也就是到2030年，所有莫桑比克人
都可以在家中用電。莫桑比克目前的
城鄉供電懸殊較大，城市的供電率
超過 70 %，但農村地區則只有 2 %。
為此，透過國際間的合作，政府
一直在 投 資 建 設 變 電 站 和 高 壓 線 。
中國能源建設集團及其子公司
中國能源工程國際有限公司組成的
財團，將根據與莫桑比克電力公司
（EDM）簽訂的合同，在莫桑比克
設計和建造輸電網絡及其變電站。
該合同包括安裝兩條 400 千伏輸電線
路，其中一條長 110 公里，另一條長
228 公里；以及在莫桑比克 Chibata 和
Dondo 地區建設或擴建五個變電站。
此外，主要由三峽集團持股的
葡萄牙電力公司（EDP）於2018年
推出了 A2E 基金； A2E 為“ Accessﾠto
Energy（獲取能源）”的縮寫，
該基金旨在為非洲國家可再生能源企
業提供合共50萬歐元資助。而當項
目進入第二期， A2E 基金將繼續提供
2.5萬至10萬歐元的資金支持。該基金
強調以項目的“社會影響、夥伴
關係、可持續性、擴張潛力或財政
可行性”為評審標準。
除了提供資助基金，A2E戰略
還承諾在推出後的三年內（即至
2020 年末）投資合共 1,200 萬歐元，
收購提供可持續能源解決方案的
企業；2018年，A2E已收購了
在莫桑比克供應太陽能產品的
SolarWorks 公司部分股份。
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Director do Sector Energético 2018-2025,
aprovado em Conselho de Ministros,
30% da produção de energia eléctrica
em Cabo Verde deverá ser assegurada
por fontes renováveis. O plano respeita
os compromissos já assumidos por Cabo
Verde na Conferência de Paris (COP21),
de superar 50% de produção de energia
eléctrica a partir de fontes renováveis
até 2030. O Governo cabo-verdiano
chegou a traçar a meta de ter 100% de
energia renovável até 2021, mas esta foi
considerada irrealista e revista.
O objectivo actual é minimizar os
custos de produção de energia eléctrica,
manter a aposta na energia eólica e
iniciar “um programa ambicioso” para
desenvolver energia solar em Cabo
Verde. A actual taxa de penetração
de energias renováveis na produção
nacional é de 18%, segundo a agência
noticiosa Inforpress.
Antão Fortes, da empresa Cabeólica,
considera os actuais objectivos
“mais realistas” e enaltece condições
para investimentos no sector como
“a estabilidade política do país, a
vontade política na preferência para
as renováveis, o ambiente legal e de
regulação existente bastante favorável,
a crescente credibilidade do país e
da sua política de sustentabilidade”.
Mas, em declarações recentes à revista
“Macao”, sublinha também algumas das
dificuldades do mercado, nomeadamente

a sua reduzida dimensão e “reduzida
procura de electricidade em cada ilha,
o que dificulta o desenho de projectos
adequados que sirvam para aumentar
a capacidade a um custo razoável,
respeitando as restrições técnicas para
estabilidade das redes.”
Apesar das dificuldades, imagina
o seu país dentro de duas décadas com
um “sector eléctrico essencialmente
baseado em energias renováveis.”
As energias renováveis são uma
das áreas de cooperação a explorar
identificadas em contactos entre o
Governo de Cabo Verde e o Banco
de Desenvolvimento da China. O
ministro cabo-verdiano do Comércio e
Indústria, Alexandre Monteiro, reuniuse em Macau com responsáveis do
banco durante a 24ª edição da Feira
Internacional de Macau (MIF 2019)
e, no final, apontou em particular
a cooperação potencial na Zona
Económica Especial (ZEE) de São
Vicente, um projecto estratégico de
Cabo Verde “aberto a investidores de
todo o mundo”, e que conta com o apoio
da China, país que tem muita experiência
no desenvolvimento de ZEE.
O projecto, adiantou à Macauhub,
pode acolher também investimento
em “infra-estruturas de apoio”, além
do sector portuário, como o turismo,
sector financeiro, energias renováveis,
construção e reparação naval. “Estamos

大西洋的雄心

隨着生產規模的擴大，光伏
項目的成本不斷下降。與此同時，
太陽能電池也變得更加高效，可以
把吸收到的陽光轉換出更大比例的
電能。因此，光伏發電對發展中國家
的吸引力與日俱增。
在可再生能源領域，佛得角
可能是在非洲葡語國家中最具雄心
壯志的國家。據佛得角部長會議通
過的《2018-2025年能源行業總體
規劃》，到了2025年，佛得角將
實現可再生能源發電量佔國家總發
電量三成之目標。該計劃旨在履行
佛 得 角 在 巴 黎 會 議 （ COP21 ） 上 作
出 的 承 諾 ， 到 2030 年 將 可 再 生 能 源
發電比例提升至50%以上。佛得角
政府此前還提出過於2021年實現
100 %使用可再生能源的目標，但這
一目標被視為不切實際，政府隨後
對其進 行 了 修 訂 。
佛得角當前的目標包括盡量降
低發電成本、著力發展風電產業，
以及啟動發展太陽能的“宏偉
計劃”。Inforpress通訊社報導，目前
可再生能源在佛得角國內生產的滲
透率為 18 %。
來自佛得角可再生能源企業
Cabeólica的AntãoﾠFortes認為，
當下的目標更符合該國的實際情況；
此外，“國家政治局勢穩定，且具備
發展可再生能源的政治決心，加上有
利的法律和監管環境，以及日益提高
的信譽和相應的可持續性政策”，
這一切都為可再生能源業創造了
良好的投資環境。不過，他早前接受
《 Macao Magazine 》訪問時強調，
該行業在佛得角仍面臨一些困難，
例如市場規模縮小等，以及電網穩定
的技術限制，這都令該國難以設計出
成本合理的發電量提升方案。
儘管面臨種種困難，但他認為，
佛得角將在 20 年內形成一個“以可再
生能源為主的電力行業”。
可再生能源也是佛得角政府與
中國國家開發銀行銳意探索的合作
領域之一。佛得角工業、貿易和
能源部長亞歷山大·蒙泰羅出席
第24屆澳門國際貿易投資展覽會
期間，會晤了中國國家開發銀行
代表。他特別指出，雙方在聖文森特
經濟特區項目中存在的合作機會。
該項目是佛得角“面向全世界投資者”
的戰略性項目，且得到了中國這一在
經濟特區建設方面具備豐富經驗的
國家的大力支持。

a trabalhar em projectos estruturantes,
projectos de investidores chineses
também importantes (para Cabo Verde),
que são elegíveis para financiamento do
Banco de Desenvolvimento da China.”
Se Cabo Verde tem uma cobertura
de perto de 90% no fornecimento
de electricidade - elevada mesmo
em zonas rurais - na vizinha Guiné-

由於具備豐富的水電資源，
安哥拉一直視水力發電大壩
設施為優先建設項目，例如
卡庫洛卡巴薩大壩。該工程耗
資37億美元，並獲得中國和
德國提供14億美元貸款來建
設輸電系統。此項目被視為
該國正在施工中的第一大
建設項目。
Dotado de grandes
recursos hídricos, Angola
tem dado prioridade à
construção de barragens,
como a de Caculo Cabaça,
obra de 3,7 mil milhões de
dólares, que necessitará
de mais 1,4 mil milhões
de dólares para o sistema
de transporte de energia,
financiada pela linha de
crédito da China e por
uma outra da Alemanha.
É considerada a maior obra
em curso no país.

Bissau, segundo os mesmos dados do
Banco Mundial, a cobertura geral é
inferior a 50%. Nas zonas rurais, não
chega a 10% da população. Dadas as
suas características, as torres eólicas,
painéis solares e outros meios de
geração renováveis podem, mesmo

em pequena escala, fazer uma grande
diferença para populações privadas
de um bem essencial como a energia
- permitindo começar negócios e até
aceder, através de plataformas de
comércio electrónico, a mercados
mais distantes para escoar produtos
agrícolas a melhores preços.
É o caso da localidade de Gardete,
onde o grupo chinês Sinohydro
Corporation irá, ao abrigo de um
concurso ganho em 2020, construir
uma central solar fotovoltaica
com uma capacidade instalada de
20 megawatts, tendo o respectivo
contrato de adjudicação sido assinado
em Março passado.
O contrato foi assinado com a
Société Africaine des Biocarburants et
des Energies Renouvelables (SABER)/
African Biofuel and Renewable
Energy Company (ABREC), empresa
promotora da introdução de energias
renováveis e a eficiência energética
em África e a quem o governo da
Guiné-Bissau encomendou em Março
de 2019 a elaboração do caderno de
encargos, lançamento do concurso
público e selecção dos concorrentes.
O projecto, que conta com
financiamento do Banco OesteAfricano de Desenvolvimento atribuído à Guiné-Bissau na forma
de um empréstimo de 42,9 milhões
de dólares - inclui além da central
de Gardete, localidade situada a oito
quilómetros da capital Bissau, duas
mini-centrais solares de 1 megawatt
cada em Gabu e em Canchungo.
Abrangido pelo Programa de
Valorização das Energias Renováveis
(Prover)
da
Guiné-Bissau,
a
construção da central de Gardete,
em que a energia eléctrica produzida
será injectada na rede nacional, inclui
linhas de transmissão de 30 kilovolts
até à subestação de Bor.
Em São Tomé e Príncipe, onde
a cooperação com a China foi mais
recentemente lançada, a ambição
passa por cooperar nas “energias
limpas” e na “edificação de infraestruturas”, segundo afirmou a
embaixadora são-tomense em Pequim,
Isabel Domingos, em Outubro de
2019 à margem de um encontro com
a comunidade são-tomense em Macau.
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Jinkosolar工廠太陽能電池板
Painéis solares na fábrica da Jinkosolar

他接受 Macauhub 訪問時表示，
該項目還可以接受“支援性基礎
設施”領域的投資，除港口業外，
亦包括旅遊業、金融業、可再生能源行
業以 及 造 船 和維修 船 隻行業。“我們
正在對結構性項目進行研究，中國
投資者的項目對佛得角非常重要，
因為這些項目將有資格獲得中國國家
開發銀行的資助。”
佛得角的供電覆蓋率接近九成，
即使是在農村地區也擁有如此高的
覆蓋率；然而，世界銀行的數據
顯示，鄰國幾內亞比紹的供電覆蓋
率不足五成，農村地區更少於一成
人口有電可用。鑒於風力發電廠、
太陽能電池板和其他可再生發電方
式的自身優勢，即使是小規模地
推行，也能對缺乏電力的群體產生
很大的影響，例如協助他們創業，
甚至通過電商平台打入更遠的
市場，以更好的價格銷售農產品。
佛得角加爾德特就是一個很好的
例子。中國水利水電建設集團於
2019年贏得招標，將在該地建設
一座產能達 20 兆瓦的太陽能發電廠。
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Brasil e China na transição
energética “verde”
Dada o interesse da China pelo
sector das energias renováveis, o Brasil
assume-se, pela sua dimensão, como o
país de língua portuguesa que melhor
serve o propósito de liderança.
As empresas chinesas na área de
energias renováveis começaram a
identificar claramente o Brasil como
um mercado-chave para a expansão
no exterior. É o caso da JinkoSolar,
maior fabricante mundial de painéis
solares, com sede em Xangai, e da
BYD (Build Your Dreams), maior
fabricante mundial de veículos
eléctricos com sede em Shenzhen,
que também fabrica painéis solares.
Ambas as empresas têm aumentado
rapidamente a sua capacidade de
fabricação de módulos solares naquele
país da América do Sul.
Paralelamente, a BYD juntou-se ao
China General Nuclear Power Group -

ou CGN - como operadoras de parques
fotovoltaicos no Brasil.
A JinkoSolar Holding Company,
que opera no Brasil desde 2012,
anunciou em Janeiro que poderia vender

在中國對可再生能源日益
重視的同時，巴西憑藉其
經濟規模，足以在這一領域
成為葡語國家的領航者。
Dada o interesse da
China pelo sector das
energias renováveis, o
Brasil assume-se, pela sua
dimensão, como o país
de língua portuguesa que
melhor serve o propósito
de liderança.

1 GW (gigawatt) de painéis solares no
Brasil em 2020. Um total de 1,3 GW de
geração solar distribuída foi adicionado
à rede brasileira no ano passado, com
12% de participação para a JinkoSolar.
Sendo a China o maior produtor,
exportador e instalador mundial de

painéis solares, turbinas eólicas,
baterias e veículos eléctricos, está já
“na vanguarda da transição energética
global”, segundo afirma em relatório
recente a Refinitiv, consultora que
mantém uma base de dados sobre
projectos da iniciativa Faixa e Rota.

© BYD

據悉，幾比政府於2019年3月委託
非洲生物燃料和可再生能源公司
(ABREC)起草招標書，啟動公開
招標程序，並對競標方進行篩選。
中國水利水電建設集團中標後於本年
3 月與該公司簽署項目發展協議。
該項目得到了西非開發銀行的資
金支持，以貸款的形式向幾內亞比紹
提供了 4,290 萬美元的資金。除了在
距離首都比紹八公里的加爾德特興建
發電廠，這筆資金還會用於興建兩座
產能達1兆瓦的小型太陽能發電廠 ，
分別位於在加布市和坎順古市。
加爾德特發電廠項目是幾比
《 可 再 生 能 源 升 級 計 劃（ P r o v e r ）》
的重要環節，項目還包括修建一條直
通博爾變電站的30千伏輸電線路，
從而將加爾德特電站連接至幾比
國家電網。
聖多美和普林西比則在不久前與
中國展開合作。聖普駐華大使 Isabel
Domingos 於 2019 年 10 月在澳門與聖
普僑民舉行會談時表示，聖普與中方
的合作重點是“清潔能源”和“基礎
設施建設”。
在中國對可再生能源日益重視的
同時，巴西憑藉其經濟規模，足以在
這一領域成為葡語國家的領航者。
對於從事可再生能源的中國企
業來說，巴西已成為其海外擴張的
關鍵市場。總部設於上海的全球最
大太陽能電池板製造商晶科能源，
以及總部位於深圳的全球最大電
動汽車製造商，同時也是太陽能
電池板製造商的比亞迪（BYD，
Build Your Dreams），均迅速
地 提 高 了 在 這 個 南 美 國 家 的
太陽能組件產能。與此同時，
比亞迪更與中國廣東核電集團
（CGN）聯手，成為葡語國家光伏
園區的運營商。
晶科能源控股有限公司自 2012 年
進駐巴西市場，並於今年1月份宣佈，
該公司有望於2020年在巴西市場
銷售1,000兆瓦的太陽能電池板。
去年，巴西電網的太陽能發電量共
增加了 1,300 兆瓦，其中，晶科能源
佔據了 12 %的份額。
建 立 了“ 一 帶 一 路 ”項 目 數 據 庫
的咨詢公司路孚特近期發佈的一份報
告指出，中國作為全球第一大太陽能
電池板、風力渦輪機、電池和電動車
的生產商、出口商和安裝商，已經
“處於全球能源轉型的前列”。
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中國與巴西的“綠色”能源轉型

比亞迪公司深圳總部（上）;比亞迪位於巴西的工廠
Sede da BYD em Shenzhen (de cima); Fábrica da BYD no Brasil
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澳門大三巴牌坊
Ruínas de São Paulo, Macau

建築──共同歷史遺產
共商解決方案

ARQUITECTURA:
PATRIMÓNIO COMUM E
SOLUÇÕES PARTILHADAS
文 Texto: Paulo Figueiredo

由

澳門主辦的“第23屆葡語國
家建築師國際委員會會議”
於 2019 年 10 月在澳門城市大學舉行。
會議以“更美好的城市：基礎設施
的貢獻”為主題，出席者包括來自
安哥拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、
澳門、莫桑比克、葡萄牙、聖多美
和普林西比以及印度果阿等九個
葡語國家和地區的代表團，而葡語
築師國際委員會（CIALP）、澳門
建築師協會（AAM）共計50多名
會員參與了會議舉辦的一系列活動，
如葡語國家歷史建築圖片展等。
巴西建築師協會會長Nivaldo
Andrade、北京服裝學院藝術設計
學院副院長車飛、來自安哥拉的非洲
建築師聯盟主席 Victor Leonel 、南非
建築大師 Peter Rich 以及莫桑比克建
築師協會主席 Jaime Comiche 等建築
設計界知名人士均在會議上發言。
CIALP由澳門建築師利安豪
擔任主席，該會與國際建築師
協會（UIA）結成夥伴關係，同時
亦 是 葡 語 國 家 共 同 體 的 諮 詢
觀察員。CIALP是匯聚超過15萬名
葡語國家及地區建築師的重要
平台，其成員不乏全球建築界
最高榮譽的“普立茲克建築獎”
得主，如葡萄牙建築師 Siza Vieira

M

acau recebeu em Outubro de
2019 o 23º Encontro do Conselho
Internacional dos Arquitectos de Língua
Portuguesa (CIALP), dedicado ao
tema “Cidades Melhores: o Contributo
das Infra-Estruturas”. Presentes na
Universidade da Cidade de Macau
estiveram delegações de sete países
de língua oficial portuguesa - Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé &
Príncipe – Macau e o estado indiano
de Goa. O CIALP e a Associação dos
Arquitectos de Macau (AAM) contaram
com a presença de mais de cinquenta
participantes nos eventos organizados no
âmbito do Encontro, que incluíram uma
exposição de Fotografia do Património
Habitado no Mundo Lusófono.
Pelo campus da Taipa da
Universidade Cidade de Macau
passaram oradores como Nivaldo
Andrade (presidente do Instituto de
Arquitectos do Brasil), Che Fei (vicereitor da Faculdade de Arte e Design do
Beijing Institute of Fashion Technology),
Victor Leonel (Angola, presidente da
União dos Arquitectos Africanos), Peter
Rich (África do Sul) e Jaime Comiche
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巴西里約熱內盧貧民窟
Favelas no Rio de Janeiro, Brasil

和Souto de Moura及巴西建築師
Paulo Mendes da Rocha等。
利安豪認為，其任內的工作重
點是將葡語國家共同遺產的重心從
建築方面轉移到解決城市宜居性和
城市化問題的工作上。本屆會議是
讓“中國發展議程”與“一帶一路”
倡議有機結合的絕佳機會，這對沿線
國家和地區的基礎設施建設有着
重大意義，故需要安哥拉、莫桑比克
和佛得角等地的建築師在這一進程
中發揮更積極的作用。他對《中葡
論壇》說：“澳門能夠且應該發揮
其優勢，促進對這一主題的思考與
討論。”
利安豪表示，各方必須團結
一致，才能推進項目高效高質落地。
某些項目在中國內地和澳門可以較
快速地推進落實，而在非洲卻並非
如此，所以“許多非洲國家無法跟上
中國的速度”。需要注意的是，基礎
設施與城市化項目關乎絕大部分人民
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(director da Ordem dos Arquitectos de
Moçambique).
Presidido pelo arquitecto de
Macau Rui Leão, o CIALP é parceiro
institucional da União Internacional
dos Arquitectos (UIA) e observador
consultivo da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP). Assumese como uma plataforma para mais de
150 mil arquitectos de língua portuguesa,
em que se incluem grandes nomes
da arquitectura mundial, como Siza
Vieira e Souto de Moura (Portugal) ou
Paulo Mendes da Rocha (Brasil), todos
vencedores da mais alta distinção da
profissão, o prémio Pritzker.
Para Rui Leão, que assume que o
seu mandato trouxe uma mudança de
foco do património comum dos países
lusófonos na arquitectura para a solução
dos problemas de habitabilidade e
urbanismo nas cidades, o encontro foi

uma oportunidade para “reconciliar a
agenda da China” com a iniciativa Faixa
e Rota, e o que esta pode significar
em termos de infra-estruturação das
cidades e territórios abrangidos, com a
necessidade de os arquitectos de países
como Angola, Moçambique e Cabo
Verde terem um papel mais activo neste
processo. “Macau pode e deve ter essa
vocação para promover a reflexão”,
disse à revista do Fórum.
Segundo o arquitecto de Macau, a
velocidade de execução dos projectos
exige harmonização entre as diferentes
partes. Se em Macau e na China a
velocidade de execução é rápida, o
mesmo não acontece em África, o que
“faz com que seja muito complicado
acompanhar a velocidade chinesa.”
E os projectos de infra-estruturas e
urbanização são tão mais bem-sucedidos
quanto a maioria da população que “vai
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安哥拉羅安達近郊新區
Bairros suburbanos em Luanda, Angola

的福祉，因為人民可從中獲益並實現
自身發展。
利安豪援引了CIALP與巴西政
府的合作案例。 2017 年， CIALP 與
巴西政府簽訂協議，擬在巴西非正式
聚居區，即大眾熟知的“貧民窟”中
設立建築與城市化技術支援辦公室，
以跟進相關投資並為“貧民窟”問題
提供適切的解決方案。巴西2013年
的一項法律規定人民在建築方面的需
求可被視為其權利之一，就如同人民
擁有申請法律援助的權利一樣。
他還表示，巴西的“貧民窟”問題
與安哥拉、莫桑比克或佛得角等國
面臨的非正式聚居區問題十分相似，
它們或許可以在其他葡語系國家或
地區找到解決方案。澳門也有類似
的 經 歷 ： 20 世 紀 60 年 代 至 70 年 代 ，
大批移民湧入澳門，導致“非法住房”
氾濫，使得政府不得不啟動住房安置
項目。利安豪認為這些安置項目具有
重大意義，成功將這批移民納入了

beneficiar da mais-valia” acompanhe o
seu desenvolvimento.
Rui Leão aponta como exemplo
um projecto do Governo do Brasil, a
que a CIALP se juntou através de um
protocolo assinado em 2017, visando
criar nos bairros informais brasileiros
(“favelas”), gabinetes de apoio técnico
de arquitectura e urbanismo para
acompanhar a “escala de investimento
e soluções que eram precisas para dar
resposta aos problemas das favelas.”
Uma lei brasileira de 2013 equiparou
a arquitectura a um direito, tal como a
assistência jurídica.
Para Rui Leão, o desafio das
“favelas” brasileiras é semelhante ao
de outros bairros informais em países
como Angola, Moçambique ou Cabo
Verde, sendo que as soluções podem
ser encontradas no espaço de língua
portuguesa. Também Macau tem uma

experiência semelhante, ainda anterior,
das décadas de 1960 e 1970, quando
grandes ciclos migratórios deixaram
a cidade com bolsas de habitação
informal, que obrigaram ao lançamento
de projectos de realojamento. Estes,
afirma, foram “super importantes
para integrar essas pessoas”, além de
“desenharem praticamente toda a zona
norte da cidade”, nomeadamente na
Areia Preta. “São projectos fabulosos,
não por serem muito bonitos ou
pormenorizados, mas por fazerem uma
proposta de cidade quando não havia
mais nada”, afirma Leão.
Os autores destes projectos, vindos
de Portugal, “tinham estado a reflectir
na questão da utilidade da habitação
pública para criar cidade, sentido
cívico, além de integração daquelas
populações, a nível do espaço público”.
Viriam a participar no Serviço de Apoio
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澳門北區（尤其是黑沙環區）的發展
規劃中，“這些住房安置項目的出色
之處，不在於外形美觀或施工精細，
而是為土地資源緊張的澳門提出了
可行的發展建議。”
上述項目的設計師來自葡萄牙，
“他們一直在思考公共房屋對於
建設城市與培養公民意識的意義，
以及如何有效地將人口納入城市公共
空間之中”。葡萄牙四二五革命之後，
他們曾加入地方建築技術支援服務團
(SAAL)，該機構為無數低收入人士
解決了住房問題。

Maria José de Freitas

不斷加強與葡語國家的聯繫

利安豪還表示，除了上述“對發
展中國家仍具有借鑒意義的項目”
之外，澳門在“利用文化對話與交流
解決城市化問題”的經驗也可適用於
其他葡語國家。
2005年，澳門歷史城區以其
展現中西文化互融的混合式建築群，
成功入選聯合國教科文組織世界文化
遺產名錄。知名女建築師 Maria José
de Freitas 表示：“申遺成功極大地
提高了公眾與遊客對澳門歷史文化遺
產的興趣。”許多與葡語國家相關的
建築師、城市規劃師、考古學家以及
歷史學家交流會議都得到了澳門特
區政府的大力支持。她認為，特區政
府以“非常開放”的態度支持此類
交流活動，並應“繼續保持這種開放
態度”，透過舉辦更多的專業性會議
來不斷加強與葡語國家的聯繫，例如
“可延續中葡論壇自2018年起推動
的文化交流活動”。
這名建築師正在撰寫關於
澳門及葡語國家建築遺產的博士
論文，她強調，澳門建築充滿獨特
魅力，“它們從西方建築模式中汲取
靈感，用東方技藝加以詮釋，還吸收
了自大航海時代以來葡萄牙各殖民
地的建築風格”。
她還表示，在建築方面，澳門不
同時期的建築都各具特色，符合當時
歷史背景下葡萄牙政府向澳門總督
傳達的指導思想，而這一點在其他
葡語國家也有體現。 De Freitas 指，
16至17世紀，葡萄牙政府為加強
管理，在澳門建立了議事亭、仁慈堂等
標誌性建築，以明確葡萄牙對
澳門地區的行政權力。在相同的
歷史背景下，巴西亦出現了蒂拉
登特斯廣場和聖誕廣場等地標，
而在同一時期，果阿和當時的
馬六甲也相繼出現了聖母堂、
聖保祿學校以及主教座堂等建築。
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利安豪
Rui Leão

Ambulatório Local ( SAAL), depois da
revolução portuguesa do 25 de Abril
de 1974, que permitiu a milhares de
pessoas de baixos rendimentos terem
acesso a habitação condigna.
Dinamização contínua
das ligações lusófonas
Além de estes projectos terem “lições
que continuam a ser válidas para os
países do sul”, Macau tem uma “cultura
de diálogo para resolver problemas” ao
nível do urbanismo que também pode
ser aplicada noutros cenários dentro da
lusofonia, afirma Rui Leão.
O Centro Histórico de Macau
está incluído desde 2005 na lista de
património mundial da UNESCO
como exemplo de uma arquitectura
miscigenada que revela o encontro
cultural entre o Ocidente e o Oriente.
A arquitecta Maria José de Freitas diz
que tal “tem contribuído para que haja
um maior interesse da população e dos
visitantes relativamente ao património”
da cidade. Os encontros entre arquitectos,
urbanistas, arqueólogos e historiadores
ligados aos países de língua portuguesa,
têm tido apoio do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau,
“numa atitude de muita abertura que
deve ter continuidade.”
Para dinamizar as ligações que

têm vindo a ser criadas, é importante
a realização de mais encontros
profissionais e “o Fórum Macau, que
iniciou o processo com o encontro
cultural que promoveu em 2018, pode
repetir a iniciativa e zelar pela sua
continuidade”, afirma Maria José de
Freitas à revista do Fórum.
A arquitecta, que está a desenvolver
uma tese de doutoramento sobre o
património arquitectónico de Macau
e dos Países de Língua Portuguesa,
sublinha o carácter único de Macau
neste aspecto, por resultar da “inspiração
em modelos ocidentais, interpretada por
artífices orientais e que recolhe muitas
influências dos países com os quais os
portugueses foram contactando durante
a expansão marítima.”
Em termos arquitectónicos, Macau
caracteriza-se por diversos períodos
correspondendo às intenções do Governo
Português transmitidas aos governadores e
que, “naturalmente, serão comuns a outros
países de língua portuguesa”, diz Freitas.
Dos séculos XVI e XVII, e da “afirmação
do poder administrativo pela necessidade
de organizar o território”, datam edifícios
emblemáticos como o Leal Senado
e a Santa Casa da Misericórdia, com
“situações paralelas no Brasil, como a
Praça Tiradentes e Praça do Natal”. Do
mesmo período são a Igreja da Madre
de Deus, o Colégio de São Paulo e a Sé

Catedral, que têm paralelo em Goa e na
antiga Malaca. Também as fortalezas
edificadas partilham modelos adoptados
pela engenharia militar noutros territórios.
Dos séculos XVIII e XIX ficou uma
“expressão formal e decorativa que não
era alheia ao que se passava nas regiões
vizinhas, designadamente em Hong
Kong, que se havia formado em 1842”,
mas também novas vias, em especial a
Avenida Almeida Ribeiro, “que deu um
cunho mais urbano à cidade pela ligação
que estabeleceu entre o Porto Interior
(abertura à China) e o Porto Exterior
(abertura ao mundo)”, afirma Freitas.
“Foram construídos edifícios veiculando
o estilo “colonial” com pérgulas, arcadas
e janelas com gelosias, recorrendo a uma
linguagem arquitectónica comum nas
latitudes geográficas ligadas à expansão
portuguesa”, adianta.
Já do século XX ficaram os
primeiros edifícios altos da cidade e
“características neoclássicas veiculadas

do período do Estado Novo português”,
além de edifícios modernistas como o do
antigo Hotel Estoril em Macau, de 1964,
com desenho do arquitecto macaense
Alfredo Victor Jorge Álvares, que foi
contemporâneo de outros como José
Gomes Bastos ou Vasco Vieira da Costa.
Já sob administração da China,
Macau recebeu arquitectos de renome
internacional que acabaram por lhe dar
um cunho distintivo na zona de aterros
entre as ilhas da Taipa e Coloane.
“O património existente e inscrito na
cidade, nas ruas, prédios circundantes e
espaços que se percorrem tem, nos países
de língua portuguesa, traços muito comuns
que se foram escrevendo e reescrevendo
ao longo do tempo e da história. Essa
avaliação está a ser feita em cada um
dos países falantes de português e, a todo
o momento, encontram-se paralelos,
explicações, por vezes fundamentos,
que urge esclarecer e partilhar”, disse a
arquitecta à revista do Fórum.
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此外，在其他地區，葡萄牙軍事工程
部門還修築了眾多風格相同的要塞
設施。
De Freitas還指出，18、19世紀
時期，澳門建築表達形式的正式性和
裝飾性與周邊1842年後的香港相近，
同時也影響了此後出現的新式街道，
如亞美達利比盧大馬路（新馬路）。
新馬路連接內港碼頭（往中國內地）
和外港碼頭（往國外），為澳門增添
了更典型的城市特色。她還表示，
澳門城內建造了不少富有殖民色彩的
建築，配有涼棚、拱門、百葉窗等
元素，建築風格與葡萄牙其他殖民地
一致。
澳門第一批高樓出現在 20 世紀，
這批建築具有“葡萄牙新國家體制時
期的新古典主義特色”，其中包括由
澳門土生葡人建築師 Alfredo Victor
Jorge Álvares設計的、於1964年
落 成 的 愛 都 酒 店 ， 以 及 同 期由 J o s é
Gomes Bastos 和Vasco Vieira da
Costa 等建築師主導修建的現代主義
建築。

澳門議事亭前地
Praça do Leal Senado, Macau
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澳門仁慈堂
Santa Casa da Misericórdia, Macau

巴西庫里奇巴蒂拉登特斯廣場
Praça Tiradentes, Brasil

特區成立後，許多國際知名建
築大師紛紛造訪澳門，他們在路氹
填海區留下了一座座獨具特色的
優秀作品。
De Freitas 表示：“在葡語國家，
城市街道上的歷史文化遺產、各式建築
以及周邊空間往往有著共同的特點，
而這些特點也在歷史長河中不斷被
重新書寫。在研究各個葡語國家歷史
建築的過程中，往往會發現到不同
國家之間的相似之處，箇中緣由與解釋
極需釐清亦非常值得展示與分享。”
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A recuperação de património
arquitectónico
Em 2016, para assinalar o
40ºaniversário do estabelecimento
de relações diplomáticas entre Cabo
Verde e China, foi inaugurado, após
obras de remodelação e ampliação
com financiamento chinês, o edifício
do Palácio Presidencial, localizado no
centro histórico da cidade da Praia. Foi
construído no século XIX para servir

de residência e local de trabalho aos
governadores coloniais portugueses e
desde a independência do país passou a
albergar os presidentes cabo-verdianos.
Nas últimas décadas, a China
também ofereceu a Cabo Verde os
palácios do Governo e da Assembleia
Nacional, bem como a Biblioteca, o
Auditório e o Estádio Nacional, além
da barragem de Poilão, a primeira infraestrutura do género para a retenção das
águas pluviais.
O mesmo aconteceu em Moçambique,
onde em 2014 o antigo Presidente
Armando Guebuza inaugurou o novo
Palácio Presidencial, construído pela
Anhu iForeign Economic Construction
Corporation (AFECC). Com dois andares
e situado com vista para as águas da baía
de Maputo, o edifício é bastante maior e
mais moderno do que o anterior, o Palácio
da Ponta Vermelha. A mesma empresa
estatal chinesa também construiu os novos
terminais doméstico e internacional do
Aeroporto de Maputo e o Estádio Nacional.
Em 2016, a Guiné-Bissau recebeu
o novo Palácio da Justiça, um
projecto inteiramente financiado pelo
Governo chinês. O edifício alberga
quatro instituições judiciais, entre
elas o Supremo Tribunal, tendo sido
construído pela empresa estatal chinesa
Jiangsu Jiangdu Construction Group Co
em menos de 16 meses. No passado,
o Governo chinês financiou outros
projectos na Guiné-Bissau, como a
construção do palácio do Governo, da
Assembleia Nacional, do hospital militar
ou da Escola Nacional de Saúde/Instituto
Nacional de Saúde.
Em construção nos arredores da
capital angolana, Luanda, está o Arquivo
Nacional de Angola, projecto de 72
milhões de dólares enquadrado na linha
de financiamento da China. As obras
do edifício, de cinco pisos, na zona do
Camama, foram visitadas em Fevereiro
pelo presidente João Lourenço. A
ministra da Cultura, Maria Piedade de
Jesus, disse que a infra-estrutura, com
conclusão prevista para Novembro
deste ano, vai albergar documentação
com valor histórico, de diversas
proveniências.
O complexo fica situado numa
área estratégica na confluência com o
campus da Universidade Agostinho
Neto, próximo do Estádio 11 de

重現生機的歷史建築
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Com a China a promover novos
projectos de construção nos Países
de Língua Portuguesa, Macau surge
particularmente bem posicionado
para, também a este nível, promover o
intercâmbio cultural entre todas as partes.

佛得角Poilão大壩
Barragem do Poilão, Cabo Verde
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2016年，正值中國與佛得角
建交40週年之際，在中方資助下，
該國對位於普拉亞市歷史城區的
總統府大樓進行了整修和擴建。
該建築始建於 19 世紀，曾作為葡萄牙
殖民地總督府邸和辦公地點，並於
佛得角獨立後成為歷任總統的官邸。
近幾十年來，中國在佛得角援
建了政府大樓、國民議會大樓、國家
圖書館、國家大劇院、國家體育場等
項目，還修建了波伊朗大壩——該國
首個用於儲存雨水的基礎設施。
中方在莫桑比克也開展了類似
的援建項目。2014年，莫桑比克
前總統Armando Guebuza親自
為新落成的總統府揭幕。該大樓
由中國國企安徽省外經建設集團
承建，樓高兩層，俯瞰馬普托灣，
是一座比原總統府紅頭宮更大型、
更現代化的建築。該集團還承接了
馬普托國際機場新國內、國際航站
樓以及國家體育 場 的 建 設 工 作 。
幾內亞比紹新司法大樓於 2016 年
落成，該項目完全由中國政府資助
建設。大樓容納幾比四大司法機構，
包括幾內亞比紹最高法院。中國
國企江蘇江都建設集團承接了大樓
的建設工作，並在16個月之內施工
完畢。此前，中國政府還資助
幾內亞比紹開展政府大樓、國民
議會大樓、軍隊醫院、國立衛生
學校等項目。
此外，中方亦資助安哥拉建設
國家檔案館。該大樓耗資逾 7,200 萬
美 元 ， 樓 高 五 層 ， 位 於 首 都
羅安達近郊的Camama新區。
今年2月，安哥拉總統若昂·洛倫索
（João Lourenço）視察了該檔案
館的建設工程進展。安哥拉文化
部長瑪麗亞・皮埃達德・德熱穌
（ Maria Piedade de Jesus ）表示，
該項目預計於11月竣工，屆時將
用於存放來自全國各地的珍貴
歷史文獻。
這座綜合體大樓位於極具戰略
發展價值的新興區域，連接阿戈什蒂
紐內圖大學（Universidade
Agostinho Neto ），靠近同由中方
建設的11月11日體育場。檔案館大
樓共設69間檔案室、39間辦公室、
兩個實驗室、三個展廳、兩座禮堂和
九間培訓室。
一言蔽之，隨着中國在葡語
國家不斷開展新的建設項目，澳門
在促進各方文化交流方面處於特別
有利 的 位 置 。

Novembro, também de construção
chinesa. O edifício terá, entre outras
dependências, 69 salas de arquivo, 39
escritórios, dois laboratórios, três salas
de exposição, dois auditórios e nove
salas de formação.

莫桑比克馬普托-卡騰貝大橋
Ponte Maputo-Catembe, Moçambique
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2020年1-5月中國與葡語國家進出口總額517.75億美元

TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA DE JANEIRO A MAIO DE
2020 FORAM DE US$51,775 MIL MILHÕES

據

中國海關總署資料（詳見
附表）顯示，2020年1-5月
中國與葡語國家進出口商品總值
517.75億美元，同比下降12%。
其中中國自葡語國家進口371億美元，
同比下降12.93%；對葡語國家出口
146.75億美元，同比下降9.56%。
2020年5月，中國與葡語國家
進出口額99.47億美元，環比增長
0.88%，其中中國自葡語國家進口
69.97億美元，環比增長1.76%；
對葡語國家出口29.5億美元，環比
下降1.15%。
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s trocas comerciais entre a China
e os Países de Língua Portuguesa
de Janeiro a Maio de 2020 foram,
segundo as estatísticas dos Serviços da
Alfândega da China, US$51,775 mil
milhões, um decréscimo homólogo de
12 por cento.
As importações da China dos Países
de Língua Portuguesa foram de US$37,1
mil milhões, um decréscimo homólogo
de 12,93 por cento, enquanto as
exportações da China para os Países de
Língua Portuguesa foram de US$14,675

mil milhões, um decréscimo homólogo
de 9,56 por cento.
As trocas comerciais em Maio foram
de US$9,947 mil milhões, um aumento
de 0,88 por cento face ao mês anterior.
As importações da China dos
Países de Língua Portuguesa foram de
US$6,997 mil milhões, um aumento
de 1,76 por cento face ao mês anterior,
enquanto as exportações da China para
os Países de Língua Portuguesa foram
de US$2,95 mil milhões, um decréscimo
de 1,15 por cento face ao mês anterior.

2020年1-5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 MAIO DE 2020

國家
País

2019年1-5月
Jan. a Maio de 2019

2020年1-5月
Janeiro a Maio de 2020
同比 (%) Variação homóloga

出口額
Exportações
da China

進口額
Importações
da China

進出口
Total

720,646.40

53,776.81

666,869.58

-35.07

-27.90

-35.58

1,109,820.00

4,112,627.50

1,179,268.03

2,933,359.46

-6.55

-8.79

-5.61

4,400,758.89

佛得角 Cabo Verde

3,318.67

3,205.50

113.16

40.08

35.41

6,115.54

2,369.11

幾內亞比紹 Guiné‑Bissau

2,012.60

2,012.19

0.41

-5.83

28.90

-99.93

2,137.26

87,625.13

65,849.59

21,775.53

-9.09

-8.52

-10.76

96,381.49

246,120.61

158,385.90

87,734.72

-7.93

-9.24

-5.47

267,325.02

353.40

351.44

1.96

-8.41

-8.86

751.74

385.85

4,788.50

4,690.71

97.79

7.19

5.60

287.06

4,467.19

5,177,492.80

1,467,540.18

3,709,952.62

-12.00

-9.56

-12.93

5,883,644.81

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

信息來源：中國海關總署統計數據 Fonte de Informações: Estatísticas da Administração Geral da Alfândega da China

金額單位：萬美元 Unidade: 10 mil USD

2020年5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 MAIO DE 2020

國家
País

2020年4月
Abril de 2020

2020年5月
Maio de 2020
同比 (%) Variação homóloga

出口額
Exportações
da China

進口額
Importações
da China

進出口
Total

76,449.09

10,156.67

66,292.42

-29.64

-3.55

-32.43

108,647.35

835,706.89

220,758.62

614,948.26

3.85

-6.68

8.24

804,710.69

1,244.78

1,132.00

112.77

70.72

55.25

-

729.15

696.37

696.35

0.02

221.81

222.18

-91

216.39

莫桑比克 Moçambique

21,613.29

18,446.29

3,167.00

17.44

18.51

11.58

18,403.53

葡萄牙 Portugal

57,786.62

42,638.38

15,148.24

10.62

26.36

-18.10

52,239.64

78.23

77.89

0.34

-32.54

-32.54

-34

115.97

1,129.99

1,101.69

28.30

16.30

15.00

106.92

971.65

994,705.26

295,007.90

699,697.36

0.88

-1.15

1.76

986,034.37

安哥拉 Angola
巴西 Brasil
佛得角 Cabo Verde
幾內亞比紹 Guiné‑Bissau

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

進出口額
Trocas comerciais

出口
進口
Exportações Importações

進出口額
Trocas Comerciais

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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安哥拉 ANGOLA
05/2020

中安商討債務減緩

CHINA DISCUTE COM ANGOLA
ALÍVIO DA DÍVIDA

05/2020

新羅安達機場工程將復工
ACORDADA RETOMA
DAS OBRAS DO NOVO
AEROPORTO DE LUANDA

© Reuters

安哥拉通訊社報道，安哥拉
交通部表示將恢復推進位於安首都
羅安達的新國際機場的工程。
交通部稱，鑑於新冠病毒肺炎
疫情爆發，有關工程復工後需有限
度進行，並將支付承包商已完成的
工程，但會確保項目預算不超過
14 億美元。
中國航空技術國際工程公司
表示，建設期間，將優先考慮使用
當地建築原料，並聘用當地企業
進行某些專業工程。

中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會時稱，中國相關部 門 和
金融機構正跟安哥拉商討債務減緩議題。
趙立堅強調，中方將積極推動落實二十國集團（G20）“緩債
倡議”，努力減輕非洲國家的債務負擔。中方亦希望已發展國家和主要
國際金融機構加大援非抗疫的投入，加大力度減緩非洲國家債務。
大宗商品數據分析機構 Argus Media 表示，安哥拉財政部稱，安方
已申請二十國集團旗下的經濟救援計劃，該計劃允許申請國從 5 月 1 日起
至今年年底暫停償還債務。
此 外 ， 安 財 政 部 稱 ， 為 刺 激 經 濟 發 展 ， 安 哥 拉 正 與 其 定 期原油
購買者重新商討部分協議。

As autoridades chinesas e respectivas instituições financeiras já entraram
em contacto com Angola para discutir um possível alívio da dívida do país
africano, confirmou o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.
Numa conferência de imprensa, o Porta-Voz do Ministério, Zhao Lijian,
disse que a China irá implementar “de forma activa” uma política de suspensão
da cobrança do pagamento da dívida externa junto dos países africanos, no
âmbito de um programa de apoio do bloco G20.
O responsável apelou aos países desenvolvidos e instituições financeiras
internacionais para reforçar o apoio ao combate à Covid-19 em África e
promover um alívio do peso da dívida externa nas finanças dos estados
africanos.
O Ministério angolano das Finanças anunciou que o país solicitou a
suspensão do pagamento da respectiva dívida externa de 1 de Maio até ao
final do ano, revelou o Argus Media.
Segundo o portal financeiro, o Ministério disse ainda estar a renegociar
alguns dos acordos de longo prazo existentes com compradores regulares de
petróleo angolano.

O Ministério angolano dos
Transportes e a empresa estatal chinesa
China National Aero-Technology
International Engineering Corp
(AVIC-ENG) chegaram a acordo para
o recomeço da construção do novo
aeroporto internacional de Luanda.
Segundo um comunicado do
Ministério as obras serão retomadas,
mas tendo em conta as restrições
impostadas devido à pandemia da
Covid-19.
No comunicado, citado pela
Angop, o Ministério assegura a
regularização dos pagamentos
referentes aos trabalhos já executados
até à data e garante que o orçamento
do projecto se mantém em US$1,4 mil
milhões.
Segundo a agência noticiosa
estatal angolana, a AVIC-ENG
comprometeu-se a dar prioridade à
utilização de materiais de construção
de produção local e a contratar
subempreiteiros angolanos para
alguns trabalhos de especialidade.
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巴西 BRASIL
05/2020

中企同意投資巴西大橋項目

EMPRESA CHINESA AVANÇA PARA
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM
SALVADOR NO BRASIL

比亞迪和巴西聖保羅地鐵
公司簽署新軌道交通協議
BYD ASSINA CONTRATO
PARA NOVA LINHA DO
METRO DE SÃO PAULO

© Shutterstock

中國媒體智通財經網報道，
巴西聖保羅地鐵公司與中企比亞迪
簽署協議，後者將為為聖保羅市
軌道交通新路線提供 14 列車輛。
據報道，聖保羅市位於巴西東
南部，除了14列車輛，比亞迪將
提供信號系統、中央控制系統及
閘門等，確保該單軌道新路線能
順利運作。
報道指，新路線全長17.7公里，
連接聖保羅市孔戈尼亞斯機場至
市中心的商業區和大學校園。
比亞迪巴西分公司總經理李鐵
介紹，新路線設計的日均客流量
將達25萬人次，發車間隔最快
可達 80 秒。

據中國交通建設股份有限公司向香港聯交所提交的文件顯示，該中企
董事會同意投資位於巴西的巴伊亞州薩爾瓦多-伊塔帕利卡跨海大橋及
配套公路項目和所涉關聯交易。
該企指出，其新設子公司中交南美區域公司將負責參與位於巴西
東北部的大橋和公路的建設及營運項目。
商業情報網站 BNAmericas 去年 12 月曾報道，中交與中鐵二十局集
團組成的聯營體獲判給該大橋和公路項目，年期為 35 年，金額為53億雷
亞爾(約合 10.8 億美元)，大橋全長 12.4 公里，是南美洲第二長的大橋。

O Conselho de Administração da China Communications Construction Co.
Ltd (CCCC) aprovou a participação num consórcio que vai construir e gerir
uma ponte no estado brasileiro da Bahia.
Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa
estatal chinesa revela que vai criar uma nova subsidiária, a CCCC South
America, para tomar conta do projecto, que envolve aquela que será a segunda
maior ponte da América Latina.
O contrato para a parceria público-privada, no valor de 5,3 mil milhões
de reais (US$1,08 mil milhões) e com a duração de 35 anos, foi entregue em
Dezembro ao consórcio formado pela CCCC e por uma outra empresa estatal
chinesa, o China Railway 20 Bureau Group, referiu na altura o portal noticioso
BNAmericas.
O projecto prevê a construção de uma ponte com 12,4 quilómetros de
extensão a ligar a capital da Bahia, Salvador, à ilha de Itaparica, acrescentou
na altura o portal.
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A Companhia do Metropolitano
de São Paulo – Metrô e a fabricante
chinesa de automóveis BYD Auto
Co., Ltd. assinaram um contrato de
fornecimento dos sistemas para uma
nova linha do metro da cidade do
sudeste brasileiro.
A revista chinesa Caijing
informou que a BYD vai fornecer
14 composições assim como todo o
sistema de monocarril para a linha
17, incluindo sistemas de sinalização
e operação das portas das plataformas.
A nova linha vai ter uma
extensão de 17,7 quilómetros,
ligando o Aeroporto Internacional de
Congonhas ao centro financeiro e ao
campus universitário de São Paulo.
A revista chinesa acrescentou que
o Presidente da BYD Brasil, Tyler
Li Tie, sublinhou que a linha foi
desenhada para transportar até 250
mil passageiros por dia, com uma
frequência que pode chegar aos 80
segundos.

佛得角 CABO VERDE
06/2020

佛得角議會通過海洋經濟特區建設法案

佛得角《國家報》報道，佛得角國民議會日前最後審
議在聖維森特島及其周邊地區建設海洋經濟特區的規劃，
並一致通過有關法案，該計劃獲中國政府支持。
據報道，該法案包含海洋經濟特區組織、開發和運
營計劃，而佛政府稱，海洋經濟特區有助聖維森特島發展
海洋產業、創造就業機會和促進出口。
佛得角通訊社Inforpress 1月曾報導，相關海洋經
濟特區規劃包括在聖維森特島東部薩拉加薩建設集裝箱
碼頭、維修船廠及漁業出口物流設施。

A Assembleia Nacional de Cabo Verde aprovou por
unanimidade uma proposta de lei que cria a Zona Económica
Especial Marítima da ilha de São Vicente, um projecto
apoiado pela China.
O jornal A Nação escreveu que a proposta aprovada na
especialidade pelo parlamento cabo-verdiano estabelece
o regime jurídico especial relativo à organização,
desenvolvimento e funcionamento da nova zona económica.

04/2020

© Shutterstock

PARLAMENTO CABO-VERDIANO APROVA CRIAÇÃO
DE ZONA ECONÓMICA ESPECIAL MARÍTIMA

O jornal acrescentou que o Governo acredita que o
projecto vai permitir desenvolver uma economia marítima
integrada, criar novos postos de emprego e aumentar as
exportações.
A zona deverá incluir um terminal de contentores, um
estaleiro de reparação naval e um centro logístico para
exportação de pescado, revelou em Janeiro a agência
noticiosa estatal cabo-verdiana Inforpress.

中國資助佛得角國家大劇院的改建

CHINA FINANCIA REMODELAÇÃO DO AUDITÓRIO NACIONAL DE CABO VERDE
佛得角文化部藝術與創意產業總監

Adilson Gomes稱，獲中國資助的國家

大劇院翻新項目現正進行中，按計劃第一期
工程將於年底前完成。
Gomes 對葡萄牙新聞社稱，大劇院正在
進行重大改建，一旦完工，將可滿足佛國
各藝術團體的各項演出。
G o m e s 說 ：“ 項 目 主 要 涉 及 安 裝 新 的
空調系統以及翻新一樓的兩個多功能房間
（包括置換所有觀眾座位）。這部分的工
程已經完成並投入使用。”指出翻新工程還
將涵蓋更換座椅。
據（包括）稱，項目的資金由中國從
與佛得角合作的框架內撥付，但他沒有提
供翻新費用的細節。
大劇院位於首都的中心，是佛國其中
一座主要的劇院，也是中國施工隊興建的
其中一座建築物，其餘援建項目包括國家
圖書館、總統府、國民議會大樓和國家
體育館等。

A remodelação do Auditório
Nacional de Cabo Verde, na Praia,
está a ser financiada pela China,
sendo que a conclusão da primeira
fase está prevista para este ano finais
de Junho, disse o director-geral das
Artes e das Indústrias Criativas do
Ministério da Cultura.
Adilson Gomes disse ainda à
agência noticiosa Lusa que a sala
de espectáculos está a sofrer uma
remodelação profunda, ganhando
várias valências para poder receber
projectos de toda a comunidade
artística cabo-verdiana.
“As obras passam essencialmente
pela instalação de um novo sistema
de ar condicionado e a remodelação
de duas salas no primeiro piso, que
no futuro poderão vir a ter utilidades

várias, trabalhos que já se encontram
concluídos e operacionais”, adiantou
o responsável governamental,
referindo ainda que a remodelação
vai abarcar a substituição dos
assentos.
As obras são financiadas pela
China, no âmbito da cooperação com
Cabo Verde, ainda segundo o director
das Artes e Indústrias Criativas,
sem avançar o valor monetário dos
trabalhos.
O Auditório Nacional, situado no
centro da capital, é uma das salas de
espectáculos do país, sendo um dos
edifícios construídos pela China em
Cabo Verde, que inclui a Biblioteca
Nacional, os Palácios do Governo e
da Assembleia Nacional e o Estádio
Nacional.
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幾內亞比紹 GUINE BISSAU
06/2020

幾比擬與中國就捕魚活動商談

葡新社報道，幾內亞比紹漁業
部長馬嵐・桑布（ Malam Sambú ）
表示，幾比計劃與中國就達成捕魚活動
協議開展商談，預計將與目前幾比與歐
盟所訂立的捕魚活動協議類似。目前，
共有70艘中國漁船在幾比水域捕魚。
據幾比與歐盟的協議，葡萄牙、
西班牙、法國、意大利和希臘每年向幾
比繳付 1560 萬歐元(約 1770 萬美元)，
換取有關國家最多50艘漁船在幾比水域
捕魚，而該協議於2024年到期。
幾比通訊社 ANG 報道，桑布稱，
與中國達成捕魚活動協議後，可為幾比
漁業吸引更多投資。
桑布於2010年至去年3月期間曾擔
任幾比駐中國大使。

O Ministro guineense das
Pescas, Malam Sambú, disse que a
Guiné-Bissau quer avançar para a
assinatura de um acordo de pescas
com a China, semelhante ao já
existente com a União Europeia,
avançou a Lusa.
A agência noticiosa portuguesa
informou que há actualmente cerca

© Lusa

GUINÉ-BISSAU QUER ACORDO DE PESCA COM A CHINA

de 70 navios de empresas chinesas a
pescar nas águas da Guiné-Bissau.
Ao abrigo de um acordo que
deve vigorar até 2024, 50 navios
de Portugal, Espanha, França, Itália
e Grécia podem pescar nas águas
guineenses, contra o pagamento
anual de 15,6 milhões de euros
(US$17,7 milhões), refere a notícia.

06/2020

A estatal Agência de Notícias da
Guiné informou que Malam Sambú,
que foi Embaixador da GuinéBissau na China entre 2010 e Março
de 2019, disse que uma parceria
semelhante com a China permitiria
“conseguir mais ganhos, com vista a
assegurar mais investimentos para o
sector pesqueiro” do seu país.

幾比任命新任駐華大使

GUINÉ-BISSAU NOMEIA NOVO EMBAIXADOR NA CHINA
幾內亞比紹媒體《民主報》報導，
據幾比總統烏馬羅・西索科・恩巴洛簽
發的一項批示顯示，安東尼奧・塞里福・
恩巴洛獲任命為新任駐中國大使。
據報道，塞里福・恩巴洛現年 57 歲，
是社會革新黨（PRS）議員，該黨是幾比
議會第三大黨。他出生於幾比東部比索區，
畢業於保加利亞一所大學的旅遊經濟專業，
曾在過去數屆幾比政府中出任部長。
塞里福・恩巴洛將取代同為社會革
新黨成員的馬嵐・桑布出任駐華大使。
桑布出任駐華大使約十年時間，此前為幾比
漁業部長。
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O Presidente da Guiné-Bissau,
Umaro Sissoco Embaló, anunciou
a nomeação de António Serifo
Embaló como novo embaixador do
país africano na China, segundo um
decreto citado por O Democrata.
O diário guineense reportou
que o responsável é actualmente
deputado pelo Partido da
Renovação Social (PRS), a terceira
maior força política no parlamento
da Guiné Bissau, e foi por várias
vezes ministro.

Serifo Embaló tem 57 anos,
nasceu em Pitche, no leste da
Guiné-Bissau, e é formado em
Economia do Turismo na Bulgária,
refere a notícia.
O diplomata vai substituir no
cargo de Embaixador da GuinéBissau na China Malam Sambu,
também dirigente do PRS, que
ocupou o cargo nos últimos 10
anos, até entrar para o actual
Governo guineense como Ministro
das Pescas.

莫桑比克 MOÇAMBIQUE
06/2020

莫桑比克與中資銀行正就大壩建設商談融資協議

MOÇAMBIQUE NEGOCEIA FINANCIAMENTO CHINÊS PARA BARRAGEM

05/2020

Moçambique está em negociações com a China para obter financiamento que permita
retomar a construção da barragem de Moamba-Major (Corumana) , no sul do país, referiu
o Jornal Notícias.
O Ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João
Machatine, disse que as discussões envolvem o Ministério da Economia e Finanças de
Moçambique e o Export-Import Bank of China.
O diário moçambicano reportou que o governante afirmou que as negociações com
o banco estatal chinês decorrem a “bom ritmo”.
A agência noticiosa Lusa informou que a construtora brasileira Andrade Gutierrez
suspendeu as obras da barragem em 2016 devido ao corte do financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil.
O projecto, com um orçamento de US$700 milhões, irá ter uma capacidade de
produção anual de 15 megawatts de electricidade e permitir abastecer a província de
Maputo com 760 milhões de metros cúbicos de água por ano, referiu a agência noticiosa
portuguesa em 2018.

中資銀行為莫桑比克基建提供融資

BANCO CHINÊS FINANCIA INFRA-ESTRUTURAS EM MOÇAMBIQUE
莫桑比克《國家報》報道，
中國進出口銀行2018年向莫桑
比克提供了78億梅蒂卡爾（約合
1.143億美元）的融資，助力莫
方建設或修復道路及港口等基礎
設施。
報道援引莫桑比克2018年
一般財政報告的數據顯示，
在中方提供的融資中，莫公共企

Empresa de Desenvolvimento de
Maputo Sul, E.P獲68億梅蒂卡爾，

用於建設馬普托-卡滕貝橋及連
接博阿維斯塔和蓬塔杜歐魯的
公路，馬普托-卡滕貝橋的承包商
為中國路橋工程有限責任公司。
在中方提供的融資中，莫桑
比克道路管理局亦獲6.25億梅蒂
卡爾的融資，以修復由中國建築
股份有限公司承包，連接港口
城市貝拉及毗鄰津巴布韋邊境的
馬希潘達之公路項目。
餘下的 3.443 億梅蒂卡爾則用
於維修位於貝拉的漁港。

© Shutterstock

莫桑比克《消息報》報道，
莫桑比克公共工程、住房和水資源
部長若昂・馬卡廷表示，莫經濟和
財政部正與中國進出口銀行商談，
由中方提供融資以恢復位於莫南部
的莫安巴瑪傑大壩建設，而有關
商談進展順利。
該工程由巴西建築商 Andrade
Gutierrez 負責，但在巴西開發銀行
中止為項目提供融資後，該建築商
亦於 2016 年停工。
葡新社2018年曾報道，該項
目金額達7億美元，按規劃每年可
生產 15 兆瓦的電力，以及為馬普托
省每年提供 7.6 億立方米的食水。

O Banco de Exportações e Importações da
China emprestou, em 2018, 7,8 mil milhões de
meticais (US$114,3 milhões) a Moçambique para
a construção de infra-estruturas rodoviárias e
portuárias.
A Conta Geral do Estado moçambicano,
divulgada recentemente, revela que 6,8 mil
milhões de meticais foram para a Empresa de
Desenvolvimento de Maputo Sul, E.P., refere o
jornal O País.
O relatório revela que a empresa pública usou o
financiamento para construir a ponte entre Maputo
e Catembe, a cargo da China Road and Bridge
Corp, e a estrada entre Boa Vista e Ponta de Ouro.
Já a Administração Nacional de Estradas de
Moçambique recebeu 625 milhões de meticais para
reabilitar a Estrada Nacional Número 6, uma obra
entregue à China State Construction Engineering
Corp. Ltd.
O jornal acrescentou que o banco estatal chinês
financiou também, em 344,3 milhões de meticais,
a reabilitação do Cais do Porto de Pesca da Beira,
capital da província de Sofala.
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中葡企業聯合發展巴西風電項目
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EDP E CHINA THREE GORGES APOSTAM
EM ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

BYD ASSINA CONTRATO PARA
NOVA LINHA DO METRO DE
SÃO PAULO

墨西哥旅遊促進部門Fonatur
表示，由葡萄牙建築企業 Mota-Engil 、
中國交通建設有限公司及三家墨西哥
公司組成的財團中標建設墨西哥東南部
的瑪雅觀光鐵路項目。
該部門表示，在14家最後入圍競
投的企業中，葡中墨財團提出的方案
性價比最高，金額為 155 億披索（約合
6.28 億美元）。該財團將建設鐵路項目
首期路段，連接恰帕斯州和坎佩切州，
全長254公里，預計可創造近8萬個
就業職位。
媒體《全球建築評論》（GCR）
早前報道，瑪雅觀光鐵路項目全長
1500 公里，工程將耗資 67 億美元。

路透社報道，中國長江三峽集團巴西分公司副總裁埃文德羅・
瓦斯科塞洛斯（ Evandro Vasconcelos ）表示，該企正與葡萄牙
電力公司（ EDP ）合作開發新的風電場項目。
瓦斯科塞洛斯在網上發表指，長江三峽集團計劃加大對巴西
風能和太陽能項目的投資力度，然而新冠肺炎疫情對巴西能源企業
造成嚴重影響，或導致該行業出現新的併購。
路透社去年曾報道，長江三峽集團是葡萄牙電力公司的最大
股東，持有23%股權，並稱在未來一段長時間將繼續是該葡企的
戰略投資者。

O grupo estatal chinês China Three Gorges Corp (CTG) está a
desenvolver novos projectos de energia eólica no Brasil, em parceria
com a eléctrica portuguesa EDP – Energias de Portugal.
A agência Reuters escreveu que a revelação foi feita pelo VicePresidente de Geração e Comercialização da CTG Brasil, Evandro
Vasconcelos, durante uma teleconferência.
A agência adiantou que o responsável disse que a CTG está a
ponderar alargar o seu investimento em energias eólica e solar no Brasil.
O forte impacto da pandemia da Covid-19 nas eléctricas brasileiras
poderá levar a novas fusões e aquisições no sector, prevê Evandro
Vasconcelos.
A CTG é a maior accionista da EDP, com uma fatia de 23 por cento, e
garantiu no ano passado que iria continuar a ser um investidor estratégico
a longo prazo na eléctrica portuguesa, de acordo com a Reuters.
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Consórcio luso-chinês vence concurso
para linha de caminho-de-ferro no México
O grupo português Mota-Engil e
a construtora estatal chinesa China
Communications Construction Co (CCCC)
lideram o consórcio que venceu o concurso
para a primeira secção de um projecto
ferroviário no sudeste do México.
O Fundo Nacional de Fomento do
Turismo do México (Fonatur, na sigla
espanhola) anunciou que o consórcio,
que integra também três empresas
mexicanas, apresentava “a melhor relação
qualidade-preço”.
O Fonatur revelou em comunicado que
que o consórcio luso-chinês apresentou uma
proposta no valor de 15,5 mil milhões de
pesos (US$628 milhões) para a construção
desta secção da linha ferroviária, com uma
extensão de 227 quilómetros, que irá ligar
os estados de Chiapas e Campeche.
O Fonatur sublinhou que a construção
desta secção vai criar quase 80 mil novos
postos de trabalho.
O comboio turístico mexicano,
conhecido como “Trem Maia”, passará por
cinco estados na península de Iucatão e terá
1500 quilómetros de extensão, exigindo um
investimento de US$6,7 mil milhões.

聖多美和普林西比 SÃO TOME E PRÍNCIPE
05/2020

中國向聖普議會捐贈電腦設備

聖多美和普林西比通訊社STP-Press報道，中國政府向
聖普國民議會捐贈了一批信息技術設備，包括30部個人
電腦、20部手提電腦、20部打印機、10部液晶電視和五部
複印機，以及兩台 250kVA發電機。
據報道，相關物資由中國駐聖普大使王衛代表捐贈，是次
捐贈是中國全國人大常委會副委員長王晨去年 7 月訪問聖普後，
雙方所達成的合作成果之一。
王衛在捐贈儀式上稱，新型冠狀病毒疫情爆發稍微延遲了
是次物資交付，而聖普議會主席德爾菲姆・內維斯（Delfim
Neves ）稱，中國是認真誠實的合作夥伴，致力推動聖普發展。

A China doou um lote de material
informático e dois geradores com
capacidade de 250 kVA à Assembleia
Nacional de São Tomé e Príncipe, avançou
a STP-Press.
O lote entregue pelo Embaixador
chinês em São Tomé, Wang Wei, inclui 30
computadores de mesa, 20 computadores
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CHINA OFERECE MATERIAL INFORMÁTICO A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

portáteis, 20 impressoras, 10 televisores e
cinco fotocopiadoras.
A agência noticiosa estatal sãotomense informou que a doação resulta
da visita oficial do Vice-Presidente do
Comité Permanente da Assembleia Popular
Nacional, Wang Chen, em Julho de 2019,
a São Tomé e Príncipe.

A entrega foi atrasada pelo eclodir da
pandemia da Covid-19, disse Wang Wei
durante a cerimónia de entrega do material.
Na mesma ocasião, o Presidente do
parlamento são-tomense, Delfim Neves,
sublinhou que a “China tem sido um
parceiro sério, honesto, firme em seus
compromissos” com São Tomé e Príncipe.

聖普和赤幾合力進行石油和天然氣勘探

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E GUINÉ EQUATORIAL COLABORAM NA PROSPECÇÃO PETROLÍFERA
非洲能源商會最近發佈公告稱，聖多美及普
林西比島（“聖普”）和赤道幾內亞（“赤幾”）
已就兩國確定沿海石油和天然氣區塊建立“特別
聯合勘探區”一事，簽署協定。
公告稱，上述決定，是在聖普公共工程、
基 礎 設 施 、 自 然 資 源 和 環 境 部 長
Príncipe, Osvaldo Abreu與赤幾礦產與
石化部長 Gabriel Mbaga Obiang Lima 於赤幾
首都馬拉博舉行的一次會議中作出。
公告又稱，去年聖普總統卡瓦略對赤幾進
行正式訪問期間簽署的幾項合作協定後，已成了
上述有關聯合勘探區的協議。公告補充說，
勘探或已於 10 月開始。
公告回顧稱，若干財團已在聖普專屬
經濟區開展勘探作業，包括運營6號區塊的
葡萄牙“高浦能源”（Galp）和運營11號區塊的
美國“Kosmos能源”。
殼牌集團在這該兩個區塊中分別擁有20％和
30 ％的股權。公告指出，相關區塊於 2017 年完
成地質勘探，Galp於今年初宣佈開始在6 號區塊
進行石油勘探。

São Tomé e Príncipe e a Guiné
Equatorial assinaram um acordo
para a criação de uma Zona Especial
de Exploração Conjunta dos blocos
de petróleo e gás ao largo da costa
dos países, segundo um comunicado
recentemente divulgado pela Câmara
de Energia Africana.
A decisão foi tomada durante
uma reunião em Malabo entre o
ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e
Ambiente de São Tomé e Príncipe,
Osvaldo Abreu, e o ministro das
Minas e Hidrocarbonetos da Guiné
Equatorial, Gabriel Mbaga Obiang
Lima, segundo o comunicado.
“O acordo surge na sequência
de vários acordos de cooperação
assinados no ano passado durante
a visita oficial do Presidente são-

tomense, Evaristo Carvalho, à Guiné
Equatorial”, lê-se no comunicado,
que dá conta que as explorações
“podem começar já em Outubro.”
A nota divulgada recorda o
facto de haver já em São Tomé e
Príncipe alguns grupos e empresas
a fazer prospecção petrolífera na
Zona Económica Exclusiva do país,
casso do grupo português Galp
Energia e da americana Kosmos
Energy, que operam os blocos 6 e 11,
respectivamente.
O grupo Shell participa nos dois
blocos com participações de 20% e
30%, respectivamente, recordando o
comunicado o facto de a Galp Energia
ter anunciado no início do ano o
começo das prospecções petrolíferas
no bloco 6, depois da realização de
testes sísmicos desde 2017.
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東帝汶 TIMOR-LESTE
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東帝汶客滾渡輪在中國生產

ESTALEIRO CONSTRÓI NA
CHINA NAVIO DE PASSAGEIROS
PARA TIMOR-LESTE

中企擬在東帝汶開採大理石
EMPRESA CHINESA VAI
EXPLORAR MÁRMORE EM
TIMOR-LESTE

©Damen Shipyards Group NV

葡新社報道，中國企業 Elegant Marble
Granite 與東帝汶政府簽署了大理石開採

項目可行性研究的協議。該大理石項目
位於東首都帝力以東的馬納圖托地區，
該中企有18個月時間檢視項目的商業和
技術可行性。
東帝汶石油和礦業監管機構主席
瓜迪諾・達席爾瓦（Gualdino da Silva）
表示，拉克洛地區有將近數百萬噸大理石
等待開採。
據報道，若該中企確定該項目據有
商業可行性，該企將與東政府簽訂運營
協議，在項目運營的首 25 年間，東政府
將獲得 40% 的業務運營利潤，隨後 25 年
獲取的運營利潤佔比將提升至 45% 。
達席爾瓦績稱，東帝汶可將大理
石加工成大理石塊、瓷磚和檯面，提升
該國 的 出 口 附 加 值 。
荷蘭造船廠達門表示，其位於中國湖北省宜昌的船廠，日前
為東帝汶滾裝船生產舉行了開工剪鋼儀式。
鑑於新冠病毒疫情，該廠實施了安全措施，東帝汶政府代表
透過網上視頻形式參與了開工剪鋼儀式。
達門表示，該船體積為長67米、闊16米，一旦竣工後，可運載
380名乘客、車輛和貨物，將東首都帝力與西部地區歐庫西及
北部阿陶羅島連接起來。
東政府代表稱，該船計劃於2021年投入營運，可為該國
商業、教育和就業提供新的機會。

O estaleiro da empresa naval holandesa Damen Shipyards Group
NV em Yichang, na província chinesa de Hubei, iniciou recentemente a
construção de um navio de passageiros para o Governo de Timor-Leste.
A Damen informou em comunicado que a cerimónia de início dos
trabalhos, que contou com representantes do Governo timorense, foi
realizada através da Internet, devido à pandemia da Covid-19.
O navio “roll-on, roll-off”, com 67 metros de comprimento e 16
metros de largura, vai ter capacidade para transportar 380 passageiros,
além de veículos e bens, entre a capital Díli, o enclave de Oecusse e a
ilha de Ataúro, refere a Damen.
O comunicado acrescenta que o Governo timorense sublinhou que,
assim que começar a operar, o que está previsto para 2021, o navio vai
abrir novas oportunidades de comércio, educação e emprego no país.
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O grupo chinês Elegant Marble Granite
Ltd (EMG) assinou um contrato com as
autoridades de Timor-Leste para a exploração
de mármore no país, avançou a Lusa.
A agência noticiosa portuguesa escreveu
que a empresa chinesa tem agora 18 meses
para confirmar a viabilidade comercial
e técnica do projecto no município de
Manatuto, a leste da capital do país, Díli.
O Presidente da Autoridade Nacional
de Petróleo e Minerais (ANPM) de TimorLeste, Gualdino da Silva, disse à Lusa que
há “milhões de toneladas” de mármore por
explorar na região de Laclo.
Caso a exploração seja viável, será
assinado um acordo comercial, que garante
ao Estado timorense 40 por cento dos lucros
nos primeiros 25 anos de exploração e 45 por
cento nos 25 anos seguintes.
O processamento e transformação do
mármore em blocos, peças e azulejos será
feito em Timor-Leste, permitindo que o país
“beneficie da cadeia de valor e da componente
industrial”, sublinhou Gualdino da Silva.
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N̊203B, 23 Dong Zhi Men Wai St. Chaoyang District,
Beijing, China
+86 10 85325457
+86 10 85325457/2005
embassy@embtimorleste‑beijing.com
embtimorleste‑beijing.com

中華人民共和國駐安哥拉共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República
de Angola
Rua Presidente Houari Boumedienne No.196‑200 Miramar
P.O. Caixa Postal 52 Luanda, Angola
+244 222441 683 / 441658 / 341683
+244 222444185 / +244 222344185
Shiguan@netangola.com
ao.chineseembassy.org
巴西
República Federativa do Brasil
中華人民共和國駐巴西聯邦共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República
Federativa do Brasil
SES. Av. das Nações, Quadra 813, Lote 51, Asa‑Sul,
Brasília‑DF, Brasil CEP: 70443‑900
+55 6121958200
+55 6133463299
chinaemb_br@mfa.gov.cn
br.china‑embassy.org
佛得角
República de Cabo Verde
中華人民共和國駐佛得角共和國大使館
Embaixada da República Popular da China
na República de Cabo Verde
Achada do Santo António P.O.BOX 8 Cidade da Praia
Santiago Cabo Verde
+238 623027 / +238 623028
+238 623047 / +238 623007
chinaemb_cv@mfa.gov.cn
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
Embaixada da República Popular da China na República
da Guiné‑Bissau
Av. Francisco Joao Mendes Bissau Guiné‑Bissau
+245 203637
+245 203590
chinaemb_gw@mail.mfa.gov.cn
gw.china‑embassy.org
莫桑比克
República de Moçambique
中華人民共和國駐莫桑比克共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República
de Moçambique
Av. Julius Nyerere Nº 3142 P.O. Box 4668 Maputo
Moçambique
+258 21491560
+258 21491196
chinaemb_mz@mfa.gov.cn
mz.chineseembassy.org
葡萄牙
República Portuguesa
中華人民共和國駐葡萄牙大使館
Embaixada da República Popular da China
na República Portuguesa
Rua de São Caetano 2, 1200‑601, Lisboa, Portugal
+351 213967748
chinaemb_pt@mfa.gov.cn
pt.china‑embassy.org
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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
Embaixada da República Popular da China na República
Democrática de São Tomé e Príncipe
Av. Kwame N'Kruma 24B, República Democrática de
São Tome e Príncipe
+239 2221798
consulate_stp@mfa.gov.cn
st.china‑embassy.org
東帝汶
República Democrática de Timor‑Leste
中華人民共和國駐東帝汶民主共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República
Democrática de Timor‑Leste
Avenida Governador Serpa Rosa P.O.Box 131 Farol Dili,
Timor‑Leste
+670 3325167 / +670 3325168
+670 3325166
consulate_tmp@mfa.gov.cn
tl.chineseembassy.org
葡語國家駐澳門總領事館
CONSULADOS GERAIS DOS PLP
ACREDITADOS EM MACAU
安哥拉
República de Angola
澳門友誼大馬路918號澳門世界貿易中心14樓A-B座
Avenida da Amizade 918, World Trade Center, 14̊ A e B,
Macau
+853 28716229
consulado.macau@mirex.gov.ao
consgeralangola.org.mo
巴西
República Federativa do Brasil
香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓F, 2014‑2021室
Harbour Road 30, Sun Hung Kai Centre 20º F,
Salas 2014‑2021, Wanchai, Hong Kong
+852 25257004
cg.hongkong@itamaraty.gov.br
莫桑比克
República de Moçambique
澳門宋玉生廣場誠豐商業中心21J座
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
Cheng Feng Centro Comercial, 21º J, Macau
+853 28508980 / +853 28508970
contacto@mozconsulate-macau.org.mo
mozconsulate‑macau.org.mo
葡萄牙
República Portuguesa
澳門伯多祿局長街45號
Rua Pedro Nolasco da Silva 45
+853 28356660 / 1 / 2
macau@mne.pt
cgportugal.org
葡語國家駐澳門名譽領事
CÔNSULES HONORÁRIOS DOS PLP EM MACAU
佛得角
República de Cabo Verde
周錦輝 David Chow Kam Fai
澳門友誼大馬路及孫逸仙大馬路,
澳門漁人碼頭皇宮 地面層一號舖及一樓
Avenida da Amizade e Avenida Dr. Sun Yat-Sen,
Macau Fisherman's Wharf, G/F Shop 01 & 1/F,
The Palace, Macau
+853 28788138
caboverde2007@gmail.com
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幾內亞比紹
República da Guiné‑Bissau
陳明金 Chan Meng Kam
澳門冼星海大馬路105號金龍中心13樓H室
Avenida Xian Xing Hai, N̊ 105, Centro Golden Dragon,
13̊ H, Macau
+853 2855 1999
+853 2872 1555
guinea_bs_macau@yahoo.com
葡語國家投資貿易促進機構
INSTITUTOS DE PROMOÇÃO
安哥拉
República de Angola
安哥拉投資和出口促進局
Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de
Angola (APIEX)
Rua Kwamme Nkrumah, N̊ 8, Maianga Luanda – Angola
+244 222391434 / 331252
info@apiexangola.co.ao
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 Brasília – DF ‑ Sede
SBN, Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex‑Brasil CEP
70040‑020 Brasília (DF)
+61 34260202
apexbrasil@apexbrasil.com.br
apexbrasil.com.br
聖保羅分部 São Paulo ‑ SP
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 28, Vila Nova
Conceição 3º CEP 04543‑000 São Paulo (SP)
+11 41301830
apexbrasil@apexbrasil.com.br
apexbrasil.com.br
佛得角
República de Cabo Verde
佛得角投資和旅遊促進局
總部
Cabo Verde TradeInvest
Sede
Rotunda da Cruz de Papa, 5 C.P. 89 ‑ C Achada Santo
António, Praia, Cabo Verde
+238 2604110 / 11
+238 2621488
info@cvtradeinvest.cv
cvtradeinvest.com
幾內亞比紹
República da Guiné‑Bissau
幾內亞比紹投資促進局
Agência de Promoção de Investimento – Guiné-Bissau
Investimentos
Avenida Amílcar Cabral, N̊ 67 r/c Esq.,
Bissau – Guiné-Bissau
+245 955 651 412
mef-gb.com/pt
莫桑比克
República de Moçambique
莫桑比克出口促進局
Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
(APIEX)
Rua da Imprensa 332, Ground Floor, Maputo
+258 21321291 / 2 / 3
apiex.co.mz
apiex.com.mz

葡萄牙
República Portuguesa
葡萄牙經貿投資促進局
Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal (AICEP)
總部 Sede da AICEP
Rua Julio Dinis, 748 - 9° Dto, 4050-012 Porto
+ 351 22 6055 300
aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
里斯本分部 Sede em Lisboa
Rua de Entrecampos, nº 28 Bloco B – 12º Andar,
1700-158 Lisboa
+ 351 217 909 500
aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
葡萄牙開發融資機構
SOFID ‑ Sociedade para o Financiamento do
Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito
Av. Casal Ribeiro, Nº 14 – 4, 1000‑092 Lisboa, Portugal
+351 213137760
+351 213137779
sofid@sofid.pt
聖多美和普林西比
República Democrática de
São Tomé e Príncipe
聖多美和普林西比貿易投資促進局
Agência de Promoção do Comércio e Investimento (APCI)
+239 2222653
felipe.boamorte@meci.gov.st
東帝汶
República Democrática de Timor‑Leste
東帝汶貿易投資局
TradeInvest Timor‑Leste
Rua 25 de Abril, Nº 8 Colmera, Vera Cruz Dili, Timor‑Leste
+670 3311105
+670 3311553
drem@investtimor‑leste.com
tradeinvest.tl

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)
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