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前  言　PREÂMBULO

　　2020年，受全球新冠肺炎疫情影响，常设秘书处调整了

工作计划，顺利完成了全年各项工作。中国与葡语国家防疫合

作一步深化，在贸易投资促进、产能合作、人力资源领域合

作、文化交流和澳门平台建设方面积极开展工作，加强澳门作

为中国与葡语国家经贸合作服务平台的作用。

　　中国与葡语国家经贸关系平稳发展。在贸易方面，2020

年全年中国与葡语国家进出口商品总值1451.85亿美元，同比

下降2.98%。其中中国自葡语国家进口1019.49亿美元，同比

下降3.43%；对葡语国家出口432 .36亿美元，同比下降

1.88%。
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Em 2020, tendo sido afectado pelo surto epidémico da Covid-19 no mundo, o Secretariado Permanente do Fórum 

de Macau fez ajustamentos do seu Programa de Actividades e concluiu com sucesso todos os trabalhos 

programados. A cooperação na prevenção e no controlo da epidemia entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa foi aprofundada, enquanto no âmbito económico e comercial e na promoção do comércio e 

investimento, na cooperação na vertente de formação de recursos humanos, no intercâmbio cultural e no cabal 

aproveitamento do papel de Macau como Plataforma, foram também desenvolvidos empenhadamente vários 

trabalhos, resultando no reforço contínuo do papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação 

Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Verificou-se um desenvolvimento estável no âmbito das relações económicas e comerciais entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa. Na vertente comercial, em 2020, as trocas comerciais entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa cifraram-se em 145.19 mil milhões de USD, registando uma redução de 2.98% em comparação 

com o ano anterior. As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de 101.95 mil milhões de 

USD, equivalente a um declino de 3.43% em comparação com o período homólogo, enquanto as exportações da 

China para os Países de Língua Portuguesa foram de 43.24 mil milhões de USD, uma diminuição de 1.88% em 

comparação com o período homólogo.
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抗疫合作

（一）分享抗疫资讯。

　　为协助论坛与会葡语国家应对疫情挑战，

常设秘书处积极发挥澳门平台作用，在官方网

站和社交媒体先后转载《张文宏教授支招防控

新型冠状病毒》（葡文版）知识手册，发布为

葡语国家专门制作的《齐心抗疫做好防护》

（葡文版）防疫宣传片，与葡语国家及时分享

抗疫资讯。

（二）捐赠防护物资。

　　5月，在常设秘书处倡议下，包括驻澳中

资企业和澳门本地商会在内的16家机构积极回

应，克服物资紧张、运输不畅等不利因素，向

论坛与会葡语国家捐赠了约18万个口罩和千余

件防护服，为支持葡语国家抗疫贡献了力量。

　　9月，常设秘书处还会同中国对外承包工

程商会，向在葡语国家开展业务的商会会员企

业发出倡议，为葡语国家提供力所能及的抗疫

捐助。

（三）积极举办国际抗疫合作研讨会。

　　常设秘书处作为支持单位，与中国驻巴西

大使馆、驻里约总领馆在7至9月，分三期举办

了共11场以国际抗疫合作为主题的“线上研讨

会”。邀请论坛各方学术代表和专家通过视讯

会议就防疫专项议题深入交流，研究如何应对

疫情，培育合作新增长点，助力各方恢复经济

发展。

（四）在秘书处官方网站设立抗疫专页。

　　常设秘书处与澳门卫生局等机构合作，分

主题录制葡语版关于医护知识和实践的“线上

公开课”，整合现有资源，系统地与葡语国家

专业人员分享医护经验。

　　2020年，新冠肺炎疫情在全球范围内快速蔓延，前三季度，常设秘书处密切关注疫情发展情

况，发挥澳门平台作用，积极协助论坛与会葡语国家应对疫情挑战，与此同时，及时调整工作计

划，充分利用互联网资源，线上开展论坛框架下相关工作，并在实际条件允许的情况下，稳步推进

实体工作。

防疫合作



II. cooperação no combate à epidemia

1.Partilha de informações sobre o combate à epidemia

A fim de apoiar os países participantes do Fórum de Macau na resposta ao surto epidémico, o Secretariado 
Permanente, valorizando o papel de Macau enquanto plataforma, publicou o Manual de Prevenção e Controle da 
Covid-19 segundo o Doutor Wenhong Zhang (versão portuguesa) na sua página electrónica oficial e nas suas redes 
sociais, lançou uma série de vídeos promocionais, em língua portuguesa, intitulados “Unidos no combate à 
epidemia! Mais prevenção para melhor protecção!” procurando, através destes instrumentos, partilhar informações 
com os Países de Língua Portuguesa, de imediato sobre o combate à epidemia.

2. Doação de materiais de protecção 

Respondendo a uma iniciativa lançada pelo Secretariado Permanente, 16 instituições que incluíram empresas 
chinesas em Macau e associações comerciais locais, angariaram e doaram 180 mil máscaras e mais de mil fatos de 
protecção, permitindo que sejam ultrapassados diversos factores de obstrução no combate à epidemia que afectam 
os Países de Língua Portuguesa como a escassez de materiais, logística de distribuição de material etc...

Em Setembro, o Secretariado Permanente, em conjunto com a Associação dos Construtores Civis Internacionais da 
China, patrocinou uma iniciativa convidando empresas registadas nas câmaras comerciais e que desenvolvem 
negócios nos Países de Língua Portuguesa a fazer doações e disponibil izar apoios dentro das suas 
disponibilidades. 

3. Organização de Webinar sobre Cooperação Internacional contra o Covid-19

Na qualidade de entidade de apoio, o Secretariado Permanente organizou, em conjunto com a Embaixada da China 
no Brasil e o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, 11 sessões on-line sob o tema “Cooperação 
Internacional contra o Covid-19”, programadas em três fases entre os meses de Julho e Setembro. Foram 
convidados académicos e especialistas oriundos de todos os países participantes do Fórum de Macau para trocar 
opiniões de forma produtiva, sobre o combate à epidemia através de videoconferências, trocando experiências 
sobre formas de lidar com a epidemia e procurando simultaneamente criar novas oportunidades para o impulso da 
cooperação, procurando apoios em todas os quadrantes e a retoma do desenvolvimento económico.

4. Criação da página especial do combate à epidemia na página oficial do Secretariado Permanente do Fórum de 
Macau.

Em cooperação com os serviços públicos como Serviços de Saúde do Governo da RAEM, o Secretariado realizou 
produções audiovisuais temáticas de “aulas públicas on-line”, em língua portuguesa, disponibilizando recursos 
digitais para apresentar e partilhar conhecimentos e experiências com os profissionais de saúde dos Países de 
Língua Portuguesa sobre práticas da medicina e de enfermagem.

Em 2020, a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus alastrou rapidamente a nível global. Nos 
três primeiros trimestres, tendo prestado elevada atenção à a situação epidémica, o Secretariado Permanente 
desempenhou o papel de Macau como plataforma, prestou apoio activo aos países participantes do Fórum no 
combate à epidemia. Paralelamente, através do ajustamento imediato do Programa de Actividades, o Secretariado 
Permanente desenvolveu os seus trabalhos, no quadro do Fórum de Macau, procurando aproveitar plenamente os 
recursos disponíveis on-line e impulsionando igualmente os trabalhos off-line, quando se reuniram necessárias 
condições.

Cooperação no combate à epidemia
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中葡论坛常设秘书处组织
向葡语国家捐赠防疫物资

同舟共济　同心抗疫

　　新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，中葡论坛

与会各葡语国家亦受到影响。为帮助各葡语国

家共同抗击疫情，中葡论坛常设秘书处积极发

挥澳门平台作用，联合澳门中国企业协会、澳

门葡语系国家地区酒类及食品联合商会等机构

向八个葡语国家捐赠防护物资，包括近十八万

个口罩及千余件防护服。捐赠仪式于2020年5

月4日在中葡综合体举行，中葡论坛常设秘书

处秘书长徐迎真，副秘书长丁恬、黄伟麟、莫

桑比克驻澳门总领事Rafael Custodio Marques

先生、葡萄牙驻澳门及香港总领事欧冠溢先

生、安哥拉驻澳门副领事Estanislau Guilherme 

dos Santos先生、澳门中国企业协会中葡平台

建设专委会主任委员张杰、澳门葡语系国家地

区酒类及食品联合商会会长叶绍文、各捐赠企

业代表，以及常设秘书处葡语国家派驻代表等

出席。

　　徐迎真秘书长表示，常设秘书处作为中葡

商贸合作服务平台建设的重要参与者，一直心

系葡语国家，疫情爆发期间立即展开线上线下

支援行动，包括通过常设秘书处官方网站及社

交媒体发布名为《齐心抗疫做好防护》六条葡

文版系列宣传片，内容涵盖个人卫生、家居护

理、上班工作及求诊就医等抗疫资讯，透过线

上与葡语国家人民分享防疫资讯，共同应对疫

情挑战。同时积极联合有关机构筹集并通过中

葡论坛联络员机制向八个葡语国家捐赠防护物

资，为各葡语国家抗击疫情一尽绵薄之力。相

信各国政府和人民一定会战胜疫情，早日恢复

经济和正常生活。

　　澳门中国企业协会中葡平台建设专委会主

任委员张杰表示，在各葡语国家遭受疫情影响

的时刻，澳门中企协中葡平台建设专委会感同

身受，愿与葡语国家的朋友们站在一起，团结

应对、共克时艰。

徐迎真秘书长致词
Uso da Palavra da Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen
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　　捐赠仪式后，上述物资已立即发运。参与此次捐赠的澳门中国企业协会中葡平台建设专委会会

员单位包括：

中国建筑工程（澳门）有限公司

中葡投资管理有限公司

中国银行澳门分行

振华海湾工程有限公司

中国工商银行（澳门）股份有限公司

中机建设（澳门）有限公司

上海建工集团（澳门）有限公司

交通银行澳门分行

中国建设银行澳门分行

中铁（澳门）有限公司

澳门水泥厂有限公司

中国土木工程（澳门）有限公司

中国太平保险（澳门）股份有限公司

中航（澳门）航空有限公司

澳门华人银行

张杰主任委员致词
Uso da Palavra do Coordenador da Associação das 
Empresas Chinesas de Macau, Dr. Zhang Jie

防疫物资
Os Materiais para Prevenção Epidémica
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Secretariado Permanente do Fórum de Macau organizou
a doação dos materiais de protecção e segurança aos

Países de Língua Portuguesa
Unidos para superar desafios, Solidariedade no combate à epidemia

Devido à epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus continua-se a espalhar por todo o 
mundo, os países-membros da Língua Portuguesa do Fórum de Macau , naquele momento, ainda estavam a 
enfrentar os devidos impactos. A fim de apoiar aos Países-Membros do Fórum de Macau a combater 
conjunto a epidemia, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau aproveitou a função 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 os 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, o que 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 Custodio 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 marcante da 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 por meios no suporte ao 
internet online e offline, especialmente a publicação da versão portuguesa de série dos vídeos promocionais 
designado 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, 
o que divulgou as informações de prevenção epidémica como Higiene Pessoal, Prevenção em casa, 
Prevenção no trabalho, e Consulta médica, entre outros. Aproveitou os canais onlines para compartilhar as 
informações de prevenção da epidemia com os povos dos Países da Língua Portuguesa, no intuito de 
combater em conjunto a epidemia.

Ao mesmo tempo, o Secretariado Permanente uniu e colaborou activamente as entidades e instituições 
respectivas para o recolhimento dos materiais médicos de protecção e de segurança, de forma a doá-los, 
através do mecanismo de Ponto Focal do Fórum de Macau, aos oito Países de Língua Portuguesa, com o 
objectivo de envidar esforços para apoiar aos Países de Língua Portuguesa no combate à epidemia. 
Acreditou que todos os Governos e povos iriam superar as dificuldades temporárias juntos, e recuperar a 
economia bem como retornar a vida normal mais cedo possível.

中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处 年报 ����

���



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, expressou que 
neste momento os Países de Língua Portuguesa estavam todos a sofrer a propagação da epidemia, a 
Associação das Empresas Chinesas e a Comissão Especializada para a Construção da Plataforma entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa têm compartilhado o sofrimento dos amigos dos Países de Língua 
Portuguesa, e têm estado sempre dispostas a ficar aos seus lados em solidariedade e com esforços para 
enfrentarmos dificuldades em conjuntos.

Após a cerimónia de doação, os materiais supramencionados foram mandados e transportados 
imediatamente. 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 são os 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.

出席捐赠防疫物资仪式代表合影
Fotografia de Grupo dos Representantes Presentes na Cerimónia de Doação de Materiais para Prevenção Epidémica
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　　国际抗疫合作系列研讨会开幕式于北京

时间6月16日20:00在线举办。中国驻巴西大

使杨万明、驻里约热内卢总领事李杨、中葡

论坛常设秘书处秘书长徐迎真、上海市政府

代表吴凡、巴西尼特罗伊市、雅佩里市、曼

加拉蒂巴市市长、米纳斯州政府官员、里约

市代表，安哥拉、佛得角、几内亚比绍等葡

语国家政府官员及澳门特别行政区官员等嘉

宾进行全球连线。

　　系列研讨会分别于6月16日、23日、30日

和7月7日四日分专题以视频会议进行。首场

“抗疫国际合作专题研讨会”紧接开幕式之后

进行，会议主要就中巴抗疫合作、中葡论坛国

际抗疫合作、巴西政府抗疫国际合作经验、国

际医疗合作项目介绍等议题展开讨论。

　　中葡论坛（澳门）常设秘书处徐迎真秘书

长就中葡论坛国际抗疫合作议题做了专题发

言。她表示，新冠肺炎疫情对全世界是一次严

重危机和严峻考验，积极开展国际间对话合

作，推动共同战胜新冠肺炎疫情是当前各国面

临的紧迫任务。中葡论坛和澳门作为联系中国

与葡语国家的桥梁与合作平台，积极开展了系

列线上线下支持行动，包括通过常设秘书处官

方网站及社交媒体发布名为《齐心抗疫做好防

护》六条葡文版系列宣传片，以及联合澳门的

商协会向葡语国家捐赠防护物资。

　　为加强未来中葡间抗疫合作，徐迎真秘书

长提出几点建议：一、多边和双边衔接联动，

推动传统医药合作抗疫，拟在秘书处网站上线

“传统医药防治新冠肺炎”系列视频及开展中葡

抗疫人力资源合作；二、加强疫后经贸合作，

共同应对疫情对经济的影响；三、探讨建立应

对公共卫生事件合作机制；四、做好中葡论坛

第六届部长级会议筹备工作，拟将有关公共卫

生领域合作内容放入会议成果文件，推动与会

各方在论坛框架下开展更为紧密有效的合作。

　　安哥拉、佛得角、几内亚比绍等部分葡语

国家和澳门特区政府有关部门、粤澳中医药科

技产业园以及安哥拉驻华使馆、几内亚比绍驻

华使馆，安哥拉驻澳总领馆等也参加了此次线

上研讨会。

中葡论坛秘书处参与
国际抗疫合作系列研讨会暨
“抗疫国际合作专题研讨会”
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A 16 de Junho de 2020, o Webinar sobre Cooperação Internacional Contra a Covid-19 realizou-se online às 
20:00 horas (hora de Beijing). O primeiro seminário do Webinar contou com a presença on-line de vários 
convidados provenientes da China e dos Países e Território de Língua Portuguesa, nomeadamente, o 
Embaixador da China no Brasil, Sr. Yang Wanming, o Cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Sr. Li Yang, a 
Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, a representante do 

Secretariado Permanente do Fórum de Macau Participou
no Seminário Temático “Promoção de cooperação

internacional no combate à Covid-19” do Webinar sobre
Cooperação Internacional Contra a Covid-19

中葡论坛（澳门）常设秘书处参与国际抗疫合作系列研讨会暨“抗疫国际合作专题研讨会”
Participação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau no Seminário Temático “Promoção de cooperação internacional 
no combate à Covid-19”, sessão integrante do Webinar sobre Cooperação Internacional Contra a Covid-19
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Governo de Shanghai, Dra. Wu Fan, bem como os Prefeitos dos Municípios de Niterói,  Japeri e Mangaratiba 
do Brasil, o Secretário do Governo do Estado de Minas Gerais e a representante da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, além de funcionários governamentais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e da Região 
Administrativa Especial de Macau. 

A série de Webinar sobre Cooperação Internacional Contra a Covid-19 foram realizadas por meio de 
videoconferências em 4 seminários temáticos agendados nos dias 16, 23, 30 de Junho e 7 de Julho 
sucessivamente. Seguido à cerimónia de abertura, o primeiro seminário temático “Promoção de cooperação 
internacional no combate à Covid-19”, abordou uma série de temas fundamentais, nomeadamente, 
Cooperação Sino-Brasileira no Combate à Covid-19, Cooperação Internacional no Combate à Covid-19 no 
Fórum de Macau, Experiência de Cooperação Internacional do Governo Brasileiro no Combate à Covid-19 e 
Apresentação dos Projetos de Cooperação Internacional Médica.

No seminário, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, proferiu 
um discurso temático em torno da promoção de cooperação internacional no combate à Covid-19. A 
Secretária-Geral afirmou que tendo em conta o facto de a Covid-19 vir a tornar uma crise global e um desafio 
sem precedentes, sendo imperioso para todos os países se empenharem em conjunto em diálogo e 
cooperação para vencer com forças unidas esta batalha contra a Covid-19 da comunidade internacional. 
Avançou que o Fórum de Macau tem assumido o papel enquanto ponte de ligação e plataforma de cooperação 
entre a China e os PLP, tal como o da RAEM, e este tem desenvolvido diversas acções de apoio por meios 
on-line e off-line, tais como a publicação da versão portuguesa duma série de 6 vídeos promocionais 
designados por “Unidos no combate à epidemia! Mais prevenção para melhor protecção!” na página 
electrónica oficial e nas redes sociais do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, e a doação dos bens 
de protecção aos PLP em cooperação com as associações comerciais de Macau. 

Com o intuito de reforçar a cooperação sino-lusófona no combate epidémico, a Secretária-Geral, Dra. Xu 
Yingzhen deu os seguintes pontos de vista no seminário:

1. Procurar a maior sinergia entre as cooperações multilateral e bilateral para conter a epidemia especialmente 
na área da medicina tradicional, através de disponibilizar uma série de vídeos promocionais sobre “Prevenção 
e Tratamento da Covid-19 com a Medicina Tradicional” na página electrónica do Secretariado Permanente, e 
desenvolver a cooperação em recursos humanos especializados em prevenção e controlo da epidemia;

2. Reforçar a cooperação económica e comercial no período pós-epidémico para responder em conjunto aos 
impactos no sector económico;

3. Discutir a criação dum mecanismo cooperativo em resposta a incidentes da saúde pública;

4. Avançar meticulosamente com os trabalhos de preparação da 6.ª Conferência Ministerial com a integração 
dos conteúdos relativos à cooperação do sector da saúde pública nos documentos resultados da Conferência, 
de forma a promover uma cooperação mais estreita e eficiente entre as partes envolvidas no quadro do Fórum 
de Macau. 

O Webinar ainda contou com a participação dos representantes de autoridades governamentais da RAEM e 
dos alguns PLP, a dizer, Angola, Cabo Verde e a Guiné-Bissau, assim como representantes do Parque 
Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau, da 
Embaixada de Angola na China, da Embaixada da Guiné-Bissau na China e do Consulado-Geral de Angola na 
RAEM.



　　由中国驻巴西大使馆、驻里约总领馆、北

京市政府、米纳斯州政府等单位共同主办的第

一期国际抗疫合作系列线上研讨会圆满成功举

办。本系列研讨会旨在推动国际抗疫合作，深

化中巴全面战略伙伴关系。议题包括交流一线

救治经验、加强两国传统医学研究、深化中巴

经贸合作等内容。系列四场研讨会通过

YouTube、快手等社交媒体平台向全球直播，

活动获得社会各界广泛关注。 

中巴双方愿加强抗疫国际合作

　　中国驻巴西大使杨万明表示，新冠肺炎疫

情启示各国紧密相连、命运与共，应携手构建

人类卫生健康共同体，共同应对全球性挑战。

中国正积极根据巴方需求提供协助，与巴西人

民共同抗击疫情。中葡论坛（澳门）常设秘书

处徐迎真秘书长表示，常设秘书处将继续发挥

联系中国与葡语国家的桥梁作用，同葡语国家

并肩战斗，为国际抗疫合作作出最大努力和应

有贡献。

　　米纳斯州政府秘书长埃托指出，加强国际

合作尤其是与中国的合作，对巴西至关重要。

巴西应积极借鉴中国经验，实现国家振兴。尼

特罗伊市长内维斯强调，国际合作对战胜病毒

不可或缺，感谢中方捐赠抗疫物资。中巴同为

发展中大国、金砖国家成员，定能守望相助、

共渡难关。

中国与巴西医生交流治疗策略

　　北京协和医院重症医学科副主任周翔，中

国中医科学院广安门医院呼吸科主任李光熙，

巴西国家医学院院长鲁本斯‧贝尔福特，里约

撒玛利亚医院院长若泽‧卡斯特罗等中巴专家

就如何治疗新冠肺炎患者、无症状感染者用药

及隔离、机械通气策略、气管插管等交流看法

和经验。

第一期国际抗疫合作系列
线上研讨会圆满举办

中国驻巴西大使杨万明在系列第一场“中巴抗
疫国际合作”研讨会发言
O Embaixador da China no Brasil, Dr. Yang Wanming, 
proferiu o seu discurso na 1.ª secção de Webinar:
“Cooperação Internacional entre a China e o Brasil no 
Combate à Epidemia”

���
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Foi realizada com pleno sucesso a primeira série de Webinar sobre Cooperação Internacional contra 
Covid-19, organizada por diversas entidades em conjunto, nomeadamente a Embaixada da China no Brasil, 
o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, o Governo de Pequim e o Governo do Estado de Minas 
Gerais, entre outras. Esta série de Webinar visou à promoção da cooperação internacional contra a epidemia 

系列第二场“抗疫一线救治经验”研讨会
多方连线中
Intercâmbio na 2ª secção de Webinar: “Intercâmbio de 
Experiências de Tratamento de Covid-19 na Linha da Frente”

系列第三场“传统医学国际合作抗疫”研讨会
多方连线中
Intercâmbio na 3.ª secção de Webinar: “Fortalecimento de 
Pesquisa Médica Tradicional”

Realizou-se com sucesso a primeira série de Webinar 
sobre Cooperação Internacional contra Covid-19

传统医学国际合作抗疫

　　中国医药保健品进出口商会副会长孟冬平

介绍了以中医药为代表的传统医药在全球的传

播情况以及新冠疫情防治方面显著成效。北京

市中医药管理局局长屠志涛、首都医科大学附

属北京中医院院长刘清泉分别介绍了疫情期间

北京中医药防控方案和成效、新冠肺炎中医临

床诊治方案。总部位于巴西圣保罗的中国—巴

西中医药国际合作基地总经理方芳介绍了在巴

西推广中医药的具体做法，表示愿意为推动中

药进入巴西市场做出更大贡献。中西医结合的

治疗方案引发全球关注，巴方表示希望加强与

中方传统医学交流合作。

中巴企业家热议经贸抗疫合作

　　国家电网巴西控股公司总经理常忠蛟介绍

了疫情期间电网运行和检修工作预案，保障当

地电力供应。中海油、中石油与巴西石油公司

介绍了中巴石油首个超深海项目—里贝拉项目

的运营情况。

　　中葡论坛（澳门）常设秘书处作为系列线

上研讨会的支持单位，继续推动葡语国家、澳

门特区政府及相关机构代表参与。与此同时，

常设秘书处密切关注疫情发展情况，发挥澳门

平台作用，将于常设秘书处官方网站设置抗疫

专页，积极协助论坛与会葡语国家应对疫情

挑战。
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e ao aprofundamento da parceria estratégica global entre a China e o Brasil, tendo uma abordagem em 
vários temas, entre os quais o intercâmbio de experiências sobre o tratamento de Covid-19 na vanguarda, o 
fortalecimento da pesquisa na medicina tradicional entre os dois países, o aprofundamento da cooperação 
económica e comercial entre a China e o Brasil, etc. As quatro sessões de Webinar foram transmitidas ao 
vivo através das plataformas das redes sociais, como YouTube e Kwai, tendo obtido uma ampla atenção em 
diversos sectores sociais. 

A China e O Brasil têm vontade de reforçar a cooperação internacional na luta contra a epidemia

O Embaixador da China no Brasil, Dr. Yang Wanming, frisou que o surto epidémico de Covid-19 ressaltou a 
interdependência estreita e um futuro compartilhado comum entre os países, sendo que estes devem 
trabalhar em conjunto para criar uma comunidade da saúde da humanidade para responder aos desafios 
globais. A China empenhou-se em ajudar o povo brasileiro na luta contra a epidemia, correspondendo as 
necessidades da parte brasileira. A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. 
Xu Yingzhen, por sua vez, assinalou que o Secretariado Permanente iria continuar a desempenhar o seu 
papel como ponte de ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, para lutar em conjunto com 
os Países de Língua Portuguesa contra Covid-19, vindo a contribuir com maior empenho e dedicação na 
cooperação internacional do combate à epidemia.

O Secretário do Governo do Estado de Minas Gerais, Sr. Igor Mascarenhas Eto, apontou que o reforço da 
cooperação internacional, sobretudo com a China, sendo de extrema importância para o Brasil. O Brasil 
devia tomar a experiência chinesa como referência para revitalizar o país. O Prefeito de Niterói, Dr. Rodrigo 
Neves Barreto, salientou que a cooperação internacional se tornou um elemento essencial para combater o 
vírus e ele agradeceu à China pela doação de materiais para combater a epidemia. A China e o Brasil 
têm sido grandes países em desenvolvimento, como também membros dos BRICS, certamente poderão 
ajudar-se um ao outro e superar todas as dificuldades.

Intercâmbio entre os médicos chineses e brasileiros sobre formas de tratamento de Covid-19

Foram trocadas as impressões e experiências entre os especialistas chineses e brasileiros, sobre os temas 
como métodos de tratamento dos pacientes da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, 
medicamentos para os infectados assintomáticos, estratégias para o isolamento, a ventilação mecânica e a 
intubação traqueal, etc. Na lista dos especialistas constaram o Vice-Dirctor do Departamento UTI do Peking 
Union Medical College Hospital, Dr. Zhou Xiang, o Director do Departamento Respiratório do China Academy 
of Chinese Medical Sciences Guang’ anmen Hospital, Dr. Li Guangxi, o Presidente da Academia Nacional de 
Medicina do Brasil, Dr. Rubens Belfort e o Director médico do Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, Dr. 
José Couto de Castro.

Cooperação no Combate à Epidemia através da Medicina Tradicional

A Vice-Presidente da China Chamber of Commerce of Medicines & Health Products Importers & Exporters, 
Dra. Meng Dongping, aproveitou para apresentar a divulgação global de medicina tradicional representada 
destacadamente por medicina tradicional chinesa, bem como o seu efeito marcante na prevenção e controle 
da Covid-19. O Director da Administração da Medicina Tradicional Chinesa de Beijing, Dr. Tu Zhitao e o 
Presidente do Capital Medical University Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, Dr. Liu 
Qingquan, introduziram o resultado e o plano de prevenção e controlo do surto em Pequim através da 
medicina tradicional chinesa no período epidémico, assim como o programa de diagnóstico e tratamento 
clínico de Covid-19 usando a medicina tradicional chinesa. A Dra. Fang Fang, Directora da Base de 
Cooperação Internacional China-Brasil de Produtos da Medicina Chinesa (a sede da qual localiza-se em São 
Paulo do Brasil), apresentou as medidas concretas na divulgação da medicina tradicional chinesa no Brasil, 
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系列第三场“传统医学国际合作抗疫”研讨会多方连线中
Intercâmbio na 3.ª secção de Webinar: “Fortalecimento de Pesquisa Médica Tradicional”

manifestando a disponibilidade de dar mais contributo na promoção da introdução da medicina tradicional 
chinesa no mercado do Brasil. Ainda referiu que à medida que a aplicação combinada das medicinas 
chinesa e ocidental no diagnóstico e tratamento clínico suscitou a atenção na comunidade internacional, a 
parte brasileira expressou o desejo de reforçar o intercâmbio e a cooperação na área da medicina tradicional 
com a China.

Discussão Ativa entre Empresários Chineses e Brasileiros no âmbito da Cooperação Económica e 
Comercial no Combate à Epidemia

O Presidente da State Grid Brazil Holding, Dr. Chang Zhongjiao, apresentou os planos de emergência sobre 
a operação e a manutenção das redes eléctricas durante o período epidémico, a fim de garantir o 
abastecimento da electricidade no local. A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), a China 
National Petroleum Corp (CNPC), e a Petrobras apresentaram as suas actuações de operação no Projecto 
Libra, o primeiro projeto de cooperação das águas ultra-profundas dos dois países.

Sendo uma das entidades de apoio de Webinar, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau promoveu  
a participação de representantes dos Países de Língua Portuguesa, do Governo da RAEM e das instituições 
relevantes. Além disso, o Secretariado Permanente tem acompanhado atentamente a evolução da situação 
epidémica, aproventando o papel de Macau enquanto Plataforma, e criou uma página electrónica especial 
contra a epidemia no sítio oficial do Secretariado Permanente, a fim de apoiar activamente aos países 
participantes do Fórum de Macau a responderem à epidemia.
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澳门专家积极参与金融抗疫对策交流

　　国际抗疫合作系列研讨会之第六场—“金

融合作抗疫”，于6月21日顺利举行，包括澳

门金融管理局行政管理委员会委员黄立峰和中

国银行澳门分行副行长蔡春彦在内的各方专家

就共同应对新冠肺炎疫情交流经验，探讨国际

交流和合作机会，相互借鉴彼此在经济金融领

域抗疫的对策。

　　黄立峰就“澳门金融抗疫合作”作专题发

言，他表示，澳门金管局对本地业务比重较大

的银行，提供“逆周期”信用额度，增加财政

储备在澳门体系的资金投放。目前，财政储备

投放于本地银行的资金达1,800亿澳门元，约

占澳门特区的财政储备总额的三成。澳门面对

经济下行的考验，更突显经济适度多元的重要

性。对此，特区政府坚持把握“一带一路”的

发展机遇，在助力粤港澳大湾区发展的同时，

加强与葡语国家联系，发挥“中葡金融服务平

台”功能。他续称，澳门正致力推动现代金融

业发展，从基建系统、法规制度及人才培养等

方面开展工作，助力澳门经济朝可持续发展和

稳定的方向迈进。

　　蔡春彦则介绍称中国银行澳门分行响应特

区政府号召，推出多项稳定澳门经济的措施，

协助澳门特区政府紧急采购救援防疫物资，亦

全力保障金融服务正常运作，发挥了稳定金融

和稳定人心的重要作用。

　　今次研讨会成功探讨中国巴西金融合作抗

疫、金融业抗疫防疫措施等议题，有效推广澳

门“中葡金融服务平台”的作用，促进国际合

作抗疫。

澳门金融管理局行政管理委员会委员黄立峰就“澳门金融抗疫合作”作专题发言
Discurso temático sobre “A Cooperação no Combate à Covid-19 do Sector Financeiro de Macau” proferido pelo Dr. Vong Lap Fong, 
Vogal do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau
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Foi realizada com sucesso em 21 de Julho a 6.ª Sessão de Webinar sobre Cooperação Internacional Contra 
Covid-19, intitulada a “Cooperação Financeira no Combate à Covid-19”. A Sessão contou com a presença de 
especialistas de diversas partes, entre os quais destacaram-se o Dr. Vong Lap Fong, Vogal do Conselho de 
Administração da Autoridade Monetária de Macau, e o Sr. Cai Chunyan, Vice-Director Geral da Sucursal de 
Macau do Banco da China. Os especialistas tiveram um intercâmbio de experiências ao redor do combate 
conjunto à epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, além de abordarem oportunidades de 
intercâmbio e cooperação internacional, assim como estudarem mutuamente estratégias implementadas nos 
sectores económico e financeiro em resposta ao surto.

Na Sessão, o Dr. Vong Lap Fong proferiu um discurso sob o tema “A Cooperação no Combate à Covid-19 do 
Sector Financeiro de Macau”, assinalando que a Autoridade Monetária de Macau tem concedido linhas de 
crédito “contracíclicas” aos bancos de Macau que atribuem maior peso nos negócios locais, para além de 
aumentar o financiamento da reserva financeira no sistema económico de Macau. Actualmente, o capital 
financiado pela reserva financeira nos bancos locais atingiu 180 mil milhões de patacas, correspondendo a 
cerca de 30% da reserva financeira total da RAEM. Neste momento, face ao risco de recessão económica, 
tem–se evidenciado ainda mais a importância da diversificação adequada da economia de Macau. Para o 
efeito, o Governo da RAEM tem aproveitado as oportunidades de desenvolvimento trazidas pela iniciativa 
“Uma Faixa, Uma Rota”, enquanto apoiando ao desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, reforçando igualmente os contactos com os PLP para desempenhar o seu papel da 
“Plataforma de Prestação de Serviços Financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

Afirmou ainda que, a Autoridade Monetária de Macau está a promover a modernização do sector financeiro 
de Macau, desenvolvendo várias iniciativas nos âmbitos de sistema de infraestruturas, regimes 
regulamentares, formação de talentos, etc., a fim de apoiar no crescimento da economia de Macau de forma 
sustentável e com maior estabilidade.

O Sr. Cai Chunyan, Vice-Director Geral da Sucursal de Macau do Banco da China, por sua vez, apresentou 
que a Sucursal de Macau do Banco da China tem respondido atentamente à iniciativa do Governo da RAEM, 
tendo implementado várias medidas em prol da estabilização da economia de Macau, para além de 
empenhos de coordenação ao Governo da RAEM na aquisição urgente de materiais de assistência e 
prevenção contra a epidemia, bem como esforços envidados para assegurar o funcionamento normal de 
serviços financeiros, desempenhando o seu papel importante tanto na estabilização do sector financeiro 
como na manutenção da tranquilidade da população.

Na presente Sessão foram abordados vários temas, tais como a Cooperação Financeira no Combate à 
Covid-19 entre a China e o Brasil, as medidas de combate e prevenção contra a epidemia adoptadas pelo 
sector financeiro, etc., o que divulgou de forma efectiva o papel de Macau como “Plataforma de Prestação de 
Serviços Financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, bem como promoveu a cooperação 
internacional no combate ao surto. 

Especialistas de Macau participaram activamente no 
intercâmbio sobre estratégias do 

combate epidémico no sector financeiro
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第二期国际抗疫合作系列
线上研讨会圆满举办

　　由中国驻巴西大使馆、驻里约总领馆、四

川省侨务办公室、米纳斯州政府等单位共同主

办的国际抗疫合作系列线上研讨会（第二期）

圆满成功举办。中葡论坛（澳门）常设秘书处

作为支持单位，继续推动葡语国家、澳门特区

政府及相关机构代表参与。第二期系列研讨会

于7月14日、21日、28日及8月4日分别以四个

主题专场展开，聚焦促进抗疫国际合作、交流

一线救治经验、加强传统医学研究、深化经贸

协作。系列研讨会通过YouTube、“快手”等

社交新媒体平台向全球直播，活动获得社会各

界广泛关注。

“中西医结合抗疫”专场（第五场）

　　四川省代表强调，四川中医药积极参与全

球抗疫，积极拓展中巴在传统医药领域创新合

作，推动四川中医药走入巴西。通过抗疫经验

分享，不仅传播了中医文化，更有效促进了两

地国际抗疫合作，为构建人类命运共同体做出

了积极贡献。研讨会上，与会专家围绕新冠肺

炎疫情的中西医临床救治措施、发展趋势以及

疾病防控等进行深入对话，交流内容务实、高

效，有利未来持续交流合作。

“金融合作抗疫”专场（第六场）

　　澳门金融管理局行政管理委员会委员黄立

峰表示，澳门金管局对本地业务比重较大的银

行，提供“逆周期”信用额度。特区政府坚持

把握“一带一路”的发展机遇，在助力粤港澳

大湾区发展的同时，加强与葡语国家联系，发

挥“中葡金融服务平台”功能。澳门正致力推

动现代金融业发展，从基建系统、法规制度及

人才培养等方面开展工作，助力澳门经济朝可

持续发展和稳定的方向迈进。中国银行澳门分

行副行长蔡春彥介绍称中国银行澳门分行响应

特区政府号召，推出多项稳定澳门经济的措

施，协助澳门特区政府紧急采购救援防疫物

资，亦全力保障金融服务正常运作，发挥了稳

定金融和稳定人心的重要作用。

“传统医药抗疫合作”专场（第七场）

　　国际抗疫合作系列研讨会第七场以“传统

医药抗疫合作”主题，由北京恒济基金协调。

中国国家中医药管理局、巴西联邦医药委员

会、巴西国家农业协会、巴西FDC商学院、北

京同仁堂国药集团、里约州生命研究所、

BioTech物流公司、北京恒济卫生管理发展基

金会、圣保罗寰球普医综合诊所及广东新南方

集团等代表参与，围绕传统医药国际合作、中

医药防疫方剂、防疫经验、医药研究、政策和

医药贸易等议题在线展开交流。

“科技合作抗疫”专场（第八场）

　“科技合作抗疫”专题线上研讨会由中海石

油巴西有限公司行政经理聂志勐主持，来自中

国内地及巴西相关进出口商会、智能科技、电

子、中医及生产业务机构代表等参与，共同围

绕抗疫科技、诊断技术、人工智能、虚拟现实

技术防疫、远程健康服务平台、抗疫风险和机

遇及抗疫专用产品等议题进行在线交流。
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Realizou-se com sucesso a segunda série de Webinar 
sobre Cooperação Internacional contra Covid-19

Foi realizada com pleno sucesso a segunda série de Webinar sobre Cooperação Internacional contra 
Covid-19, organizada por diversas entidades em conjunto, inclusive a Embaixada da China no Brasil, o 
Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, o Gabinete dos Assuntos Estrangeiros do Governo da 
Província de Sichuan e o Governo do Estado de Minas Gerais, entre outras. Sendo a entidade de apoio, o 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau tem continuado a promover a participação dos Países de 
Língua Portuguesa, do Governo da RAEM, bem como dos representantes das instituições relativas. A 
segunda série de Webinar sobre Cooperação Internacional Contra a Covid-19 foi lançada por forma de 4 
sessões temáticas, nos dias de 14, 21, 28 de Julho e 4 de Agosto de 2020, respectivamente, focando em 
vários temas, nomeadamente o intercâmbio de experiências sobre o tratamento de Covid-19 na vanguarda, 
o fortalecimento da pesquisa na medicina tradicional, o aprofundamento da cooperação económica e 
comercial, etc. As quatro sessões de Webinar foram transmitidas ao vivo através das plataformas das redes 
sociais, como YouTube e Kwai, tendo obtido uma ampla atenção em diversos sectores sociais.

第五场研讨会“中西医结合抗疫”专场多方连线中
5.ª secção de Webinar “Integração da Medicina Tradicional Chinesa e a Ocidental no Combate de Epidemia” com várias partes 
envolvidas

　　此项系列线上研讨会为开展国际间对话合

作、协作抗击新冠肺炎疫情起到推动作用，中葡

论坛作为联系中国与葡语国家的桥梁与合作平

台，积极支持开展系列线上线下抗疫行动。常设

秘书处将继续密切关注疫情发展情况，推动多边

和双边衔接联动，积极协助论坛与会葡语国家应

对疫情挑战，发挥澳门平台作用。
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第六场研讨会“金融合作抗疫”专场多方连线中
6.ª secção de Webinar “Cooperação Financeira no Combate a Epidemia” com várias partes envolvidas

 “Integração da Medicina Tradicional Chinesa e a Ocidental no combate à epidemia” (5.ª secção de Webinar)

Os representantes da Província de Sichuan frisaram que o sector da medicina tradicional chinesa de Sichuan 
tem participado de forma activa no combate global à epidemia, alargando activamente a cooperação na 
inovação na área de medicina tradicional entre a China e o Brasil, tendo igualmente promovido o acesso da 
Medicina Tradicional Chinesa de Sichuan no mercado brasileiro. Através da partilha das experiências sobre 
prevenção e controlo da epidemia, foi promovida não apenas a divulgação da MTC, como também a 
cooperação sino-brasileira no combate à epidemia, contribuindo para a construção duma comunidade de 
futuro compartilhado da humanidade. Durante a sessão, os especialistas participantes fizeram uma 
abordagem profunda em vários temas, tais como medidas de tratamento clínico pela aplicação mista da 
medicina chinesa e ocidental, a evolução da epidemia, a prevenção e o controlo da epidemia, entre outros 
temas relacionados com Covid-19. Na sessão foi realizado um intercâmbio pragmático e eficiente, o que é 
indubitavelmente favorável à cooperação e intercâmbio no futuro.

 “Cooperação Financeira no Combate à Covid-19” (6.ª Sessão)

O Dr. Vong Lap Fong, Vogal do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, assinalou 
que a Autoridade Monetária de Macau tem concedido linhas de crédito “contracíclicas” aos bancos de Macau 
que atribuem maior peso nos negócios locais. Para o efeito, o Governo da RAEM tem aproveitado as 
oportunidades de desenvolvimento trazidas pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, enquanto apoiando no 
desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, reforçando igualmente os contactos com 
os PLP para desempenhar o seu papel da “Plataforma de Prestação de Serviços Financeiros entre a China e 
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第七场研讨会“传统医药抗疫合作”专场多方连线中
7.ª secção de Webinar “Cooperação da Medicina Tradicional para Combate de Epidemia” com 
várias partes envolvidas

os Países de Língua Portuguesa”. Afirmou ainda que, em Macau está a ser promovida a modernização do 
sector financeiro local, pretendendo-se desenvolver várias iniciativas nos âmbitos de infraestruturas, regimes 
regulamentares, formação de talentos, etc., a fim de apoiar no crescimento da economia de Macau de forma 
sustentável e com maior estabilidade. O Sr. Cai Chunyan, Vice-Director Geral da Sucursal de Macau do 
Banco da China, por sua vez, apresentou que a Sucursal de Macau do Banco da China tem respondido 
atentamente à iniciativa do Governo da RAEM, tendo implementado várias medidas em prol da estabilização 
da economia de Macau, para além de empenhos de coordenação ao Governo da RAEM na aquisição 
urgente de materiais de assistência e prevenção contra a epidemia, bem como esforços envidados para 
assegurar o funcionamento normal de serviços financeiros, desempenhando o seu papel importante tanto na 
estabilização do sector financeiro como na manutenção da tranquilidade da população.

“Cooperação de Produtos da Medicina Tradicional no Combate à Covid-19” (7.ª Sessão)

Tendo como tema “Cooperação de Produtos da Medicina Tradicional no Combate à Covid-19”, a realização 
da 7.ª Sessão de Webinar sobre Cooperação Internacional Contra Covid-19 contou com a coordenação da 
Fundação de Desenvolvimento de Gerenciamento de Saúde de Pequim Hengji. Participaram na Sessão os 
representantes oriundos da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa da China, do Conselho 
Federal de Farmácia do Brasil, da Sociedade Nacional de Agricultura do Brasil, da Fundação Dom Cabral 
(FDC), do Grupo Tongrentang Sinopharm de Pequim, do Instituto Vital Brazil, da Biotech Logística, da 
Fundação de Desenvolvimento de Gerenciamento de Saúde de Pequim Hengji, da Policlinica Sino Brasil, do 
Guangdong New South Group, à margem da qual foi realizado um intercâmbio abordando temas como 
cooperação internacional da medicina tradicional, elaboração de prescrição da Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC) para a prevenção de Covid-19, troca de experiências na prevenção epidémica, assim como pesquisa, 
política e comércio em termos da MTC, entre outros.
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第八场研讨会“科技合作抗疫”专场多方连线中
8.ª secção de Webinar “Cooperação Tecnológica no Combate a Epidemia” com várias partes envolvidas

“Cooperação Tecnológica no Combate a epidemia” (8.ª secção)

A sessão “Cooperação Tecnológica no Combate a epidemia” presidiu-se pelo Gerente Executivo da CNOOC 
Petroleum Brasil Lda., Sr. Nie Zhimeng, contando com a participação dos representantes provenientes do 
Interior da China e do Brasil das respectivas câmaras de comércio de importação e exportação, e das 
instituições relevantes dos sectores de tecnologia inteligente, eletrónico, medicina tradicional chinesa e 
manufacturação. Os representantes tiveram um intercâmbio online sobre tecnologia antiepidémica, 
tecnologia em prol de diagnóstico médico, inteligência artificial, tecnologia de realidade virtual na prevenção 
epidémica, plataforma on-line de serviços de saúde, riscos e oportunidades no combate epidémico, bem 
como pesquisa de produtos de prevenção epidémica, entre outros temas.

Esta nova série de Webinar promoveu ainda mais o diálogo e a cooperação a nível internacional e a 
coordenação no combate à epidemia. O Fórum de Macau, enquanto ponte de ligação e plataforma de 
cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, tem apoiado à realização online e offline das 
iniciativas em prol do combate à epidemia. O Secretariado Permanente "tem vindo" a acompanhar de perto a 
evolução da epidemia, promover a sinergia entre iniciativas multilaterais e bilaterais, e apoiar activamente 
aos Países Participantes do Fórum de Macau a responder aos desafios da epidemia, desempenhando bem o 
papel de Macau enquanto plataforma.
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　　由中国驻巴西大使馆、驻里约总领馆、重

庆市人民政府、巴西里约州政府、巴伊亚州政

府和米纳斯州政府等单位共同主办的国际抗疫

合作系列线上研讨会（第三期）圆满成功举

行。中葡论坛（澳门）常设秘书处作为支持单

位，继续推动中国内地、葡语国家及相关机构

代表参与。第三期系列研讨会于8月11日、18

日、25日分别以三个主题专场展开，关注电商

物流抗疫、中西医结合抗疫和文化合作抗疫。

系列研讨会透过YouTube、“快手”和“微

博”等新媒体平台向全球直播，获得各界广泛

关注。

“电商物流抗疫”专场（第九场）

　　研讨会上，与会嘉宾围绕港口项目、货运

抗疫合作、物流抗疫等议题深入讨论，就两国

间的商贸合作新机遇展开交流。其中，圣灵州

发展厅厅长马科斯·纳瓦罗向与会嘉宾介绍了

当地的发展机遇，包括人才市场、天然气私有

化、物流运输等方面存在的投资潜力，并欢迎

中巴企业家到圣灵州考察。中国外运股份有限

公司销售总监伊莎贝尔·弗尼尔表示，疫情影响

了全球供应链的重组与布局，同时也加快了中

国外运在电商板块的发展。中交上海航道局巴

西海事服务有限责任公司总经理罗俊表示，该

公司将在疫情防范的同时，做好生产和各项日

常疫情防控工作，继续收集了解辖区巴西政府

防疫政策，密切关注疫情发展形势。

“中西医结合抗疫”专场（重庆专场）（第十场）

　　重庆市与巴西里约州和巴伊亚州卫生行政

部门有关官员分别介绍了重庆市、巴西里约州

和巴伊亚州新冠肺炎疫情发展和防控工作。重

庆市卫生健康委副主任周林向巴西与会方介绍

了重庆市新冠肺炎疫情发展和防控、疫情常态

化防控举措以及疫情防控国际合作情况，特别

就巴方关注的中医药在新冠肺炎疫情防控中发

挥的作用，介绍了重庆市的防控经验，他表示

愿意与巴方在疫情防控、中医药等卫生健康领

域开展合作，携手抗疫。

“文化合作抗疫”专场（第十一场）

　　研讨会围绕文化合作抗疫这一主题，中巴

两国与会嘉宾展开交流，就两国在足球、音

乐、灯会和狂欢节等文体项目上的合作发表看

法，各人皆表示，看好中巴未来合作潜力，愿

为双方深入交流做出贡献。

　　上述系列线上研讨会为开展中国与巴西对

话合作、协作抗击新冠肺炎疫情起到积极作

用，中葡论坛作为联系中国与葡语国家的平

台，积极支持开展系列线上线下抗疫工作。中

葡论坛（澳门）常设秘书处继续关注疫情的最

新发展状况，继续积极协助论坛与会葡语国家

应对疫情，发挥澳门平台的桥梁作用。

第三期国际抗疫合作系列
线上研讨会圆满举行
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第九场研讨会
宣传海报
Cartaz promocional 
da 9.ª Sessão de 
Webinar

第十场研讨会
宣传海报
Cartaz promocional 
da 10.ª Sessão 
de Webinar
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Foi realizada com pleno sucesso a terceira série de Webinar sobre Cooperação Internacional contra 
Covid-19, organizada por diversas entidades em conjunto, inclusive a Embaixada da China no Brasil, o 
Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, o Governo Popular do Município de Chongqing, o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado da Bahia e o Governo do Estado de Minas Gerais, entre 
outras. Sendo uma entidade de apoio, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau tem promovido a 
participação dos representantes do Interior da China, dos Países de Língua Portuguesa e das instituições 
relativas. 

A terceira série de Webinar sobre Cooperação Internacional Contra a Covid-19 foi realizada em três sessões 
temáticas, respectivamente nos dias de 11, 18 e 25 de Agosto de 2020, tendo feito uma abordagem em três 
temas em prol do combate à Covid-19, nomeadamente o comércio electrónico e o sector logístico, a 
combinação da medicina chinesa e da medicina ocidental, bem como a cooperação cultural. Essas sessões 
de Webinar foram transmitidas ao vivo através das plataformas das redes sociais, como YouTube, Kwai e 
Weibo, tendo obtido uma ampla atenção em diversos sectores sociais.

Realizou-se com sucesso a terceira série de Webinar sobre 
Cooperação Internacional contra Covid-19

第十一场研讨会
宣传海报
Cartaz promocional 
da 11.ª Sessão 
de Webinar
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 “Comércio Electrónico e Sector Logístico no Combate à Covid-19” (9.ª secção de Webinar)
Os participantes aproveitaram para fazer uma abordagem profunda em vários temas como projetos de 
cooperação portuária, cooperação nos sectores da logística e de frete no combate epidémico, etc., para além de 
trocar impressões sobre a exploração de novas oportunidades de cooperação comercial entre os dois países. 

Na sessão, o Secretário de Desenvolvimento do Governo do Estado do Espírito Santo, Sr. Marcos Kneip 
Navarro, apresentou as oportunidades de investimento no Estado, nomeadamente as potencialidades nas 
vertentes do mercado de recursos humanos, da privatização do sector de gás natural e dos sectores de 
transporte e de logística. Manifestou ainda toda a disponibilidade de receber os empresários sino-brasileiros 
no Estado do Espírito Santo. Por sua vez, a Sra. Isabelle Fournier, Directora de Vendas da Sinotrans 
Limited, assinalou que a epidemia não apenas tem promovido a reestruturação da cadeia de abastecimento 
global, como também tem acelerado o crescimento da empresa Sinotrans no sector do comércio electrónico. 
O Sr. Luo Jun, Director Geral da SDC do Brasil Serviços Marítimos, manifestou que a empresa iria garantir o 
bom funcionamento assim como os trabalhos de prevenção e controle epidémicos, para além de continuar a 
acompanhar as políticas locais em relação à prevenção epidémica e a situação de Covid-19. 

10.ª Sessão de Webinar: Combinação da Medicina Chinesa e a Ocidental no Combate à Covid-19” 
(Sessão especial do Município de Chongqing) 

Na presente sessão, os oficiais dos departamentos de saúde e administração do Município de Chongqing, do 
Estado do Rio de Janeiro e do Estado de Bahia, aproveitaram para apresentar, respectivamente, a evolução 
da situação epidémica local e os trabalho realizados em relação à prevenção e ao controlo da epidemia. 
Especificamente, o Sr. Zhou Lin, Vice-director da Comissão Municipal de Saúde de Chongqing, apresentou à 
parte brasileira situações de evolução, prevenção e controlo da Covid-19 do Município, as medidas 
regularmente adoptadas, assim como o desenvolvimento da cooperação internacional no combate epidémico. 
A respeito do papel da medicina tradicional chinesa na prevenção e controlo da Covid-19, questão de maior 
interesse da parte brasileira, Zhou apresentou as experiências obtidas na prevenção e no controlo do 
Município, manifestando a disponibilidade em desenvolver a cooperação com a parte brasileira nas vertentes 
de prevenção e controlo, na medicina tradicional chinesa, entre outras áreas de saúde pública, de forma a 
combaterem à Covid-19 em conjunto.

Cooperação Cultural no Combate à Covid-19 (11.ª Sessão de Webinar)  
Centrados na abordagem sobre a cooperação cultural no combate à Covid-19, os convidados da China e do 
Brasil trocaram impressões sobre as oportunidades de cooperação sino-brasileira nos projectos culturais e 
desportivos, nomeadamente nos sectores de futebol, música, festival de lanterna e Carnaval, etc. Na sessão, 
todos os participantes reiteraram a confiança no potencial da cooperação sino-brasileira, manifestando 
igualmente a disponibilidade em envidarem esforços para aprofundar o intercâmbio entre as duas partes.
A realização das sessões de Webinar supramencionadas tem promovido o diálogo e a cooperação bilateral, 
bem como a colaboração no combate à epidemia. Enquanto uma plataforma de ligação entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, o Fórum de Macau tem desempenhado o papel proactivo em apoiar o 
desenvolvimento de uma série de iniciativas online e offline em prol do combate à epidemia. No futuro, o 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau irá continuar a acompanhar de perto a situação da Covid-19, 
apoiar activamente aos Países Participantes de Língua Portuguesa do Fórum de Macau em resposta ao surto 
epidémico, aproveitando as funções da Plataforma de Macau como elo e ponte de ligação.



　　由中葡论坛（澳门）常设秘书处和粤澳合

作中医药科技产业园主办的“传统医药应对疫

情网络研修班”第三场于北京时间2020年11月

25日晚上8时线上举办，主题为“中医药应对

新冠肺炎的实战经验分享”，亦是研修班的最

后一场在线讲座，三场在线讲座通过腾讯会议

视频、Youtube、bilibili等新媒体平台直播。

　　研修班第三场在线讲座邀请四川省成都中

医药大学附院感染病学扈晓宇教授兼主任医

师、成都中医药大学附属医院急诊科金伟副主

任、福建中医药大学附属第二人民医院感染科

李希主任和粤澳合作中医药科技产业园国际交

流合作中心孙继霞总监担任主讲嘉宾，围绕中

医药治疗感染性疾病发展方向，中医药治疗重

症新冠肺炎的临床治疗分享，中医药在非洲抗

疫中发挥的防治作用，以及粤澳合作中医药产

业园在传统医药国际合作中的优势平台作用等

议题展开讨论。安哥拉、佛得角、几内亚比

绍、莫桑比克、葡萄牙及圣多美和普林西比卫

生医药领域的政府官员、技术人员等超过200

人参与交流。

　　本期研修班成功提供一个学习交流平台，

让葡语国家的学员了解如何运用中国传统医药

抗击新冠肺炎疫情，共同推动全球防疫抗疫工

作。

第三场“传统医药应对疫情网络研修班”宣传海报
Cartaz da 3.ª Sessão do Curso de Formação Online sobre o Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de COVID-19

“传统医药应对疫情网络研修班”
圆满结束

推动全球防疫抗疫合作
发挥澳门平台作用
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O Curso de Formação Online sobre o Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de COVID-19 foi 
organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau e pelo Parque Científico e Industrial de Medicina 
Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau. Como a última palestre online do Curso, a 3.ª 
Sessão realizou-se online em 25 de Novembro de 2020, pelas 20H00 (hora de Pequim), com o tema de 
“Compartilha de experiências práticas de medicina tradicional chinesa em resposta à COVID-19”. As 3 sessões 
ocorreram mediante videoconferência, em transmissão internacional directa através dos principais novos meios de 
comunicação, nomeadamente, VooV Meeting, Youtube, bilibili, entre outros, com o objectivo de enfrentar 
conjuntamente os desafios de saúde pública e contribuindo para garantia de saúde dos povos de todos os países.

Na 3.ª Sessão, foram convidados os oradores, nomeadamente, o Professor e Médico-Director do Departamento de 
Doenças Infecciosas do Hospital Afiliado à Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Chengdu, Dr. Hu 
Xiaoyu, o Director Adjunto do Departamento de Emergência do Hospital Afiliado à Universidade de Medicina 
Tradicional Chinesa de Chengdu, Dr. Jin Wei, o Director do Departamento de Doenças Infecciosas do Segundo 
Hospital Popular Afiliado à Universidade de Medicina Tradicional Chines de Fujian, Dr. Li Xi, e a Directora-Geral do 
Centro do Intercâmbio e Cooperação Internacional do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional 
Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau, Dra. Sun Jixia, entre outros. Na mesma actividade, foram 
discutidos os assuntos de tratamento de infecções causadas por superbactérias e supervírus mediante o 
“Diagrama do Tratamento de Doenças Infecciosas pelo Uso de Medicina Tradicional Chinesa”: exploração teórica 
e prática antiepidémica, da troca de experiências sobre o tratamento clínico de casos graves de Covid-19, do papel 
de prevenção e tratamento desempenhado por medicina tradicional chinesa na epidemia da África, e do papel do 
Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau como 
plataforma vantajosa na cooperação internacional de medicina tradicional, inscrevendo-se mais de 200 
funcionários e técnicos da área de saúde e de medicamento provenientes dos Países de Língua Portuguesa, 
nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

O Curso de Formação proporcionou com êxito, uma plataforma para intercâmbio e aprendizagem, com o objectivo 
de melhorar o conhecimento dos participantes para o uso da medicina tradicional chinesa para o combate à 
COVID-19, promovendo conjuntamente o combate global à epidemia, desempenhando o papel de Macau 
enquanto ponte de ligação.

Conclusão,com êxito, do Curso de Formação Online sobre o
Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de COVID-19

Promover o combate global à epidemia,
desempenhando o papel de Macau enquanto plataforma

研修班与会者连线中
Intercâmbio entre os participantes
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　　由中葡论坛（澳门）常设秘书处和粤澳合

作中医药科技产业园主办的“传统医药应对疫

情网络研修班”第二场于北京时间2020年11月

18日晚上8时线上举办，主题为“辨证论治—

中医药应对疫情的基本法则”，围绕中医药辨

治新冠肺炎的临床应用体会、中医药在新冠肺

炎防疫及治疗上的应用情况、新冠肺炎重症患

者的临床治疗分享等议题展开讨论。

　　参加人员来自安哥拉、佛得角、几内亚比

绍、莫桑比克、葡萄牙及圣多美和普林西比卫

生医药领域的政府官员、技术人员等近200

人。是次研修班提供一个学习交流平台，让葡

语国家的学员了解中国传统医药的运用，共同

推动全球防疫抗疫。

第二场“传统医药应对疫情
网络研修班”成功举办

第二场“传统医药应对疫情网络研修班”宣传海报
Cartaz da 2.ª Sessão do Curso de Formação Online sobre o Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de COVID-19
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O Curso de Formação Online sobre o Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de 
COVID-19 foi organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau e pelo Parque 
Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau. 
A 2.ª Sessão do Curso realizou-se online em 18 de Novembro de 2020, pelas 20H00 (hora de 
Pequim), com o tema de “Diferenciação de síndrome e tratamento - Princípios básicos do uso da 
medicina chinesa em resposta à epidemia”, discutindo os assuntos de experiências da aplicação 
clínica da medicina tradicional chinesa no tratamento de COVID-19, a situação sobre o uso da 
medicina tradicional chinesa nos trabalhos de prevenção e no tratamento de COVID-19 e da troca de 
experiências do tratamento clínico de casos graves de Covid-19.

Inscreveram-se, neste curso, cerca de 200 funcionários e técnicos da área de saúde e de 
medicamento provenientes dos Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. O presente curso proporciona uma 
plataforma de aprendizagem, com o objectivo de melhorar o conhecimento sobre o uso da medicina 
tradicional chinesa, promovendo conjuntamente o combate global à epidemia.

Realização da 2.ª Sessão do Curso de 
Formação Online sobre o Uso de 

Medicina Tradicional no 
Combate à Pandemia de COVID-19

与会者连线中
Intercâmbio entre os participantes
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　　常设秘书处于4月组织派驻代表通过线上

方式参与广交会；6月和8月分别派员参加由葡

中工商会主办的加强中国与葡语国家合作的研

讨会；7月作为支援单位，参加由中国对外承

包工程商会举办的巴西基础设施项目线上推介

会；9月，积极参加“京交会”，并作为协办

单位，参与举办“首届中国巴西（里约）云上

国际服务贸易交易会”及系列活动。

　　向中葡基金等金融机构发出倡议，建议其

关注葡语国家支持中小企业发展的政策和计

划，及时向其提供有关资料，推动相关金融机

构积极研究参与的可行性。

　　积极协助澳门企业积极利用澳门平台，到

葡语国家开拓市场，如：澳门查理斯通咖啡公

司在东帝汶投资，实现了企业与当地经济发展

互利共赢，使葡语国家产品在中国和澳门特区

的推广开拓了新模式，凸显了澳门平台的独特

优势。

　　在第四季度，继续参与中国内地及澳门重

要贸易投资促进活动。其中包括：第二十五届

澳门国际贸易投资展览会、活力澳门推广周-

青岛站、第三届中国国际进口博览会，积极推

介葡语国家产品及贸易投资商机。此外，并于

12月第十一届国际基础设施建设与投资高峰论

坛期间，举办葡语国家投资专场推介会。

　　常设秘书处继续促进省市间合作，支援并

积极参与“第十届江苏-澳门·葡语国家工商

峰会”系列活动，期间与江苏省教育厅签署关

于实施江苏省葡语国家留学生协议奖学金项目

备忘录。

2
促进贸易投资



Em Abril, o Secretariado Permanente organizou a participação dos Delegados dos Países de Língua Portuguesa na 
Feira de Cantão realizada on-line; enviou, respectivamente, em Junho e Agosto, representante para participar no 
Seminário sobre o Fortalecimento da Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa organizado pela 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC); em Julho, sendo entidade coordenadora, participou no 
seminário online para a promoção das infraestruturas do Brasil organizado pela Associação dos Construtores Civis 
Internacionais da China; em Setembro, participou activamente na Feira Internacional do Comércio de Serviços da 
China (Pequim) e na organização da 1.ª Feira Internacional para Comércio de Serviços China-Brasil (Rio de 
Janeiro), bem como numa série de outras actividades pertinentes na qualidade de entidade coordenadora.  

Emitiu iniciativas às instituições financeiras, incluindo o Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa, sugerindo que prestem atenção às políticas e planos de apoio dos Países 
de Língua Portuguesa em prol do desenvolvimento das pequenas e médias empresas. O Secretariado disponibilizou 
atempadamente as informações respectivas em busca de promover o estudo de viabilidade de participação das 
instituições financeiras relevantes.

Disponibilizou apoio às empresas de Macau para aproveitar a plataforma de Macau, explorar os mercados nos 
Países de Língua Portuguesa, como por exemplo, a Charlestrong Coffee Co. Lda.(Macau) que investiu em 
Timor-Leste e concretizou benefícios mútuos e ganhos compartilhados tanto para o tecido empresarial e como para 
o desenvolvimento económico local, resultando na criação de novos modelos de promoção dos produtos dos Países 
de Língua Portuguesa no Interior da China e na RAEM, evidenciando as vantagens ímpares de Macau enquanto 
plataforma.

No 4º trimestre, o Secretariado continuou a participar nas actividades para a promoção do comércio e do 
investimento, organizadas pelo Interior da China e por Macau. Estas actividades incluem: a 25.ª Feira Internacional 
de Macau (MIF), a Semana Dinâmica de Macau—Qingdao, a 3.ª Exposição Internacional de Importações da China, 
etc., durante as quais, o Secretariado Permanente promoveu e apresentou activamente os produtos dos PLP e as 
oportunidades do comércio e do investimento nos Países de Língua Portuguesa. Além de mais,Secretariado 
Permanente organizou, à margem da realização do 11.º Fórum Internacional de Investimento e Construção de 
Infraestruturas em Dezembro deste ano, o Seminário para Promoção de Investimento dos Países de Língua 
Portuguesa. 

O Secretariado Permanente deu a continuidade à promoção da cooperação entre províncias e municípios, apoiando 
e participando de forma activa nas actividades percedentes à 10.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e 
Industrial da Província de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa, à margem da qual celebrou, com o 
Departamento de Educação da Província de Jiangsu, o Memorando de Cooperação sobre Atribuição de Bolsas de 
Estudo aos estudantes dos Países de Língua Portuguesa em Jiangsu.

Promoção do comércio e do investimento
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双方交流
Troca de opiniões entre as duas partes

商务部部长助理任鸿斌
考察中葡论坛常设秘书处

考察中葡综合体
Visita ao Complexo da Plataforma de Serviços 
para a Cooperação Comercial entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa

　　1月16日，中华人民共和国商务部部长助

理任鸿斌一行在中联办经济部李华英副部长兼

贸易处负责人陪同下，莅临中葡论坛常设秘书

处视察交流、指导工作，会见了秘书处中方工

作组成员。徐迎真秘书长欢迎任鸿斌部长助理

一行来访，并汇报了秘书处的工作情况。

　　任鸿斌部长助理一行还考察了中国与葡语

国家商贸合作服务平台综合体。



���

O Ministro-Adjunto do Ministério do Comércio, Dr. Ren Hongbin,
visitou o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação

Económica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa

双方合影
Foto de grupo das duas partes 
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常设秘书处线上参与广交会

　　受新冠肺炎疫情影响，第127届中国进出

口商品交易会（“广交会”）于6月15至26日

以网络形式举办。中葡论坛（澳门）常设秘书

处组织各葡语国家派驻代表“线上”参加“广

交会”，进一步加强粤港澳大湾区与葡语国家

经贸交流合作。

　　本届“广交会”聚焦“一带一路”沿线国

家贸易合作，因区因国施策，受到葡语国家关

注。派驻代表认为“广交会”线上平台效果不

俗，纵使无法前往会场,亦可以看到多元化的产

品，线上展位具有新鲜感，达到预期效果。

　“广交会”线上方式办展的创新模式，有利

于中葡论坛(澳门)常设秘书处借鉴经验，以新

模式推动中国内地、澳门和葡语国家经贸交

流，发挥澳门平台作用。

派驻代表以线上方式参与第���届“广交会”
Os Delegados dos PLP juntos do Secretariado Permanente participam na 127.ª Feira de Cantão através da plataforma online
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派驻代表以线上方式参与第���届“广交会”
Os Delegados dos PLP juntos do Secretariado Permanente participam na 127.ª Feira de Cantão através da plataforma on-line

Devido ao impacto causado pela epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, a 127.ª 
Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão) realizou-se online entre os dias 15 e 26 de 
Junho. O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa (Macau) continuou a participar neste evento contando com a presença online 
dos Delegados dos Países de Língua Portuguesa, a fim de reforçar a cooperação económica e comercial 
entre a Região da Grande Baía da China e os Países de Língua Portuguesa.

A presente edição da Feira de Cantão focalizou-se na cooperação comercial com os países envolvidos na 
iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, implementando as suas estratégias específicas de acordo com situações 
reais em diferentes regiões e países, o que tem sido acompanhado com atenção pelos Países de Língua 
Portuguesa. Os Delegados afirmaram que a plataforma online da Feira de Cantão tem obtido resultados 
positivos, não obstante seja impossível a presença no local, apresentaram-se disponíveis mercadorias 
diversificadas nas páginas electrónicas. Além disso, os stands apresentados online nesta edição passam por 
gerar novos aspectos de participação, tendo atingido efeitos previstos. 

A realização online da Feira de Cantão possibilitou não apenas uma abordagem em novas formas de 
realização das exposições e convenções, como também uma referência efectiva para que o Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau possa introduzir novos modelos para promover o intercâmbio económico e 
comercial entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo assim para maior 
aproveitamento do papel de Macau enquanto plataforma.

Secretariado Permanente participou na 
Feira de Cantão online
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Durante o período da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, o Secretário-Geral Adjunto 
do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Rodrigo Brum, participou num seminário virtual (‘Webinar’) 
organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC). No evento, o Secretário-Geral Adjunto 
trocou impressões com o Presidente da CCILC, Sr. João Marques da Cruz, efectuando uma abordagem profunda 
sobre o crescimento económico da China com as suas implicações mundiais e multilaterais, o futuro 
desenvolvimento das relações económicas e comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa, assim 
como as relações entre Macau e os Países de Língua Portuguesa, entre outros temas.

Secretariado Permanente participou no Webinar sobre Macau e
o futuro das relações económicas e comerciais entre 

Portugal e a China

　　新冠肺炎疫情期间，中葡论坛常设秘书处

副秘书长罗德高于6月26日参加了由葡中工商

会举办的网络研讨会，并和葡中工商会主席

João Marques da Cruz进行交流，主要探讨中

国的经济发展对全球和地区多边合作的影响和

作用、中国与葡语国家未来经贸关系发展，以

及澳门与葡语国家的关系等。

常设秘书处参加网络研讨会系列
— 澳门与中葡经贸关系的未来

罗德高副秘书长
O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau, 
Dr. Rodrigo Brum

João Marques da Cruz主席
O Presidente da Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Chinesa (CCILC), Sr. João Marques da Cruz
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Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou
na Sessão de Apresentação Online dos 
Projectos de Infraestruturas no Brasil, 

preparando-se para a recuperação abrangente da 
economia no período pós-pandémico

A 8 de julho de 2020 às 20:00 da hora de Pequim, foi realizada a Sessão de Apresentação Online dos 
Projectos de Infraestruturas no Brasil. Organizada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da 

中葡论坛常设秘书处
参加巴西基础设施项目线上推介会

　　中国对外承包工程商会、中国驻巴西使馆

和巴西基础设施部于北京时间2020年7月8日

20:00在线上联合举办“巴西基础设施项目推

介会”。中葡论坛常设秘书处受邀作为支持单

位参与其中，推介会上，中国驻巴西大使杨万

明、巴西基础设施部执行秘书马塞洛·桑帕

约、承包商会会长房秋晨、中葡论坛（澳门）

常设秘书处秘书长徐迎真分别作主旨发言。

　　徐迎真秘书长表示，中葡论坛成立以来，

基础设施一直是中国与葡语国家之间的传统重

点合作领域，论坛历届部长级会议签署的《行

动纲领》都涵盖了基础设施合作的内容。举办

此次线上推介会，对推进中巴基础设施项目合

作，十分必要且及时。这将有助于双方共同克

服疫情对经贸合作的影响，为“疫情后”时代

的经济全面复苏做好充分准备。中葡论坛常设

秘书处愿发挥论坛联系中国与葡语国家桥梁作

用，依托澳门平台优势，同各方一道努力早日

战胜疫情，为疫后各方开展更广泛而深入的经

贸合作做出贡献。

徐迎真秘书长作主旨发言
A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen profere o seu 
discurso temático
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线上推介会直播
Transmissão directa da Sessão de Apresentação online

China em conjunto com a Embaixada da China no Brasil e o Ministério da Infraestrutura do Brasil, a Sessão 
contou ainda com a participação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, uma das entidades de 
apoio. No evento, vários convidados de honra estavam presentes online, nomeadamente o Embaixador da 
China no Brasil, Sr. Yang Wanming, o Secretário Executivo do Ministério de Infraestrutura do Brasil, Sr. 
Marcelo Sampaio, o Presidente da Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, Sr. Fang 
Qiuchen, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), Sra. Xu Yingzhen, proferiram os seus 
discursos temáticos respectivamente.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Sra. Xu Yingzhen, assinalou no seu 
discurso que, o sector de infraestrutura, desde a criação do Fórum de Macau, tem sido uma área de 
destaque na cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, além de se constar nos Planos 
de Acção assinados em todas as edições da Conferência Ministerial do Fórum de Macau. A realização da 
presente Sessão de Apresentação online vem a tornar necessária e atempada para fomentar a cooperação 
sino-brasileira nos projectos de infraestruturas, sendo igualmente favorável para os dois países 
responderem em conjunto aos impactos da Covid-19 na cooperação económica e comercial, a fim de 
ficarem preparados para a recuperação integral da economia no período pós-pandémico. Por sua vez, o 
Secretariado Permanente irá aproveitar as vantagens de Macau enquanto Plataforma e desempenhar o seu 
papel como ponte de ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, empenhando-se com as 
partes participantes para vencerem, com maior brevidade, esta batalha contra a Covid-19, de modo a 
contribuir para aprofundar e estender a cooperação económica e comercial entre as partes participantes 
após a epidemia.
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　　查理斯通咖啡产品发布会暨签约仪式8月

26日在澳门葡语国家食品展示中心举行，中联

办秘书长王新东出席，中国－葡语国家经贸合

作论坛(澳门)常设秘书处副秘书长丁恬、辅助

办公室主任莫苑梨、贸易投资促进局行政管理

委员会执委李藻森及美高梅中国总裁王志琪出

席并见证签约仪式。

　　丁恬致辞时表示，查理斯通咖啡积极利用

澳门平台，到葡语国家开拓市场，特别是在东

帝汶投资咖啡，实现了企业与当地经济发展互

利共赢。今年，新冠肺炎疫情突如其来，对全

球经济造成巨大冲击，许多企业面临着前所未

有的压力，但查理斯通咖啡逆势而行，迎难而

上，在中葡论坛秘书处特别是东帝汶驻论坛代

表的积极协调下，实现了此次投资和签约，使

葡语国家产品在中国和澳门特区的推广开拓了

新模式，凸显了澳门平台的独特优势。

中葡论坛秘书处积极协助葡语国家
开拓内地及澳门市场

丁恬与莫苑梨见证签约仪式
O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, e a Coordenadora do Gabinete de Apoio, Dra. Teresa Mok, testemunharam a 
Cerimónia de Assinatura
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A 24 de Agosto de 2020, foi realizada a Cerimónia de Promoção de Café da Charlestrong e da Assinatura de 
Cooperação no Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa. O evento 
contou com a presença do Secretário-geral do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Sr. 
Wang Xindong. Estiveram ainda presentes na Cerimónia e testemunharam a assinatura do acordo, 
nomeadamente, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), Dr. Ding Tian, a 
Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Dra. Teresa Mok, o Vogal Executivo do 
Conselho de Administração do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Sr. 
Sam Lei, e o Presidente e Director-Executivo da MGM China Holding Ltd., Sr. Hubert Wang.

O Secretário-Geral Adjunto do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, assinalou no seu discurso que a 
Charlestrong Café Co. Lda tem-se empenhado no aproveitamento do papel de Macau enquanto plataforma 
para a exploração dos mercados nos Países de Língua Portuguesa. Entre várias iniciativas da empresa, 
destaca-se o investimento no café em Timor-Leste, o que tem sinergizado o desenvolvimento económico 
local e o crescimento da empresa própria para um resultado de benefício mútuo. Este ano, face ao impacto 
significativo na economia global provocado pela epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de 
coronavírus, inúmeras empresas têm sofrido a pressão sem precedente. Contudo, a Charlestrong Café Co. 
Lda tem conseguido desenvolver-se contra a tendência negativa, concretizando o investimento com o acordo 
assinado, em coordenação persistente e proactiva do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, 
sobretudo através do Delegado de Timor-Leste do Fórum de Macau, Dr. Danilo Henriques. Afirmou ainda 
que o sucesso dessa iniciativa de investimento não apenas cria um novo modelo de divulgação dos produtos 
dos PLP no Interior da China e na RAEM, como também releva ainda mais as vantagens singulares da 
plataforma de Macau. 

丁恬在签约仪式上致辞
O Secretário-Geral Adjunto, 
Dr. Ding Tian, proferiu o discurso na 
Cerimónia de Assinatura

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau apoia aos 
Países de Língua Portuguesa na exploração dos 

mercados do Interior da China e de Macau
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中葡论坛常设秘书处参加
“中国—葡语国家加强合作研讨会”

　　8月31日，中葡论坛常设秘书处辅助办公

室主任莫苑梨出席由葡中工商会澳门分会主

办、官乐怡基金会及贸促局协办的“中国—葡

语国家加强合作研讨会”，并担任主讲嘉宾。

　　研讨会以“融入国家发展大局，促进经济

多元发展”为主题。莫苑梨主任介绍了中葡论

坛（澳门）的发展，以及论坛在贸易投资促

进、人力资源合作、中葡文化交流和发挥澳门

作为中国与葡语国家商贸合作服务平台作用等

方面的工作成果，亦分享了与大专院校合作为

学生提供实习机会、培养中葡双语人才的经

验。展望未来，在“一带一路”和粤港澳大湾

区建设的背景下，澳门充分发挥平台功能，深

化澳门、内地与葡语国家的互利合作，推动各

方经济发展注入新的动力，也为澳门促进经济

适度多元发展带来新的机遇。

莫苑梨主任在“中国—葡语国家加强合作研讨会”上发言
Discurso proferido pela Coordenadora, Dra. Teresa Mok, no Seminário sobre Fortalecimento da Cooperação entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa
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与会者合影
Fotografia do grupo dos convidados 

Realizou-se em 31 de Agosto o Seminário sobre Fortalecimento da Cooperação entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa. O evento contou com a organização da Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Chinesa (CCILC) e a colaboração da Fundação Rui Cunha e do Instituto de Promoção do Comércio e 
do Investimento de Macau (IPIM). A Coordenadora do Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau, Dra. Teresa Mok, participou no seminário como oradora convidada.

O seminário intitulou-se "Integração de Macau no desenvolvimento nacional e promoção de diversificação da 
sua economia". A Coordenadora, Dra. Teresa Mok, apresentou a evolução do desenvolvimento do Fórum de 
Macau, assim como os resultados atingidos do Fórum em diversas áreas de trabalho, nomeadamente a 
promoção do comércio e do investimento, a cooperação de recursos humanos, o intercâmbio cultural entre a 
China e os PLP, e o desempenho do papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, entre outras. A Dra. Teresa Mok ainda partilhou 
as experiências obtidas pela cooperação com as instituições de ensino superior de Macau, especialmente 
mediante a qual foram disponibilizadas oportunidades de estágio aos estudantes universitários no âmbito do 
Fórum, com o objectivo de promover a formação de talentos bilíngues em Chinês e Português. A 
Coordenadora manifestou que, olhando para o futuro, com o aproveitamento dos elementos favoráveis 
trazidos pela implementação da Iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" e pela construção da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, Macau irá melhor desempenhar o seu papel como Plataforma, 
nomeadamente através da qual aprofundar a cooperação de benefício mútuo entre Macau, o Interior da 
China e os PLP, promover a dinamização económica das partes participantes do Fórum, bem como explorar 
novas oportunidades para promover a diversificação adequada da economia de Macau.

Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou 
no “Seminário sobre Fortalecimento da Cooperação entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa”
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　　首届中国巴西（里约）云上国际服务贸易

交易会于9月3日北京时间晚上8时举行开幕

式。中国驻巴西大使杨万明，驻里约热内卢总

领事李杨、北京市中医管理局局长屠志涛、巴

伊亚州副州长若昂·里昂、中葡论坛常设秘书

处秘书长徐迎真、中巴企业家委员会巴方主席

卡斯特罗·内维斯大使、中国国际投资促进会

常务副会长刘作章、巴西中资企业协会会长王

岩松、北京市商务服务业协会常务副会长兼秘

书长曹磊、中巴政府代表等嘉宾全球连线。

　　徐迎真秘书长作专题发言时表示，此次中

巴服贸展聚焦新兴服务贸易领域，为企业搭建

虚拟现实展示平台，是特殊时期中葡经贸交流

的创新举措，体现了中巴双方深入开展务实合

作、积极搭建国际服务贸易公共平台、提升多

边经贸合作水平的的强烈愿望和坚定决心。她

又表示，随着澳门作为中葡商贸合作服务平台

功能不断加强，以及大湾区建设规划的逐步落

实，澳门平台可促进中葡服务贸易合作，助力

包括巴西在内的葡语国家参与和融入粤港澳大

湾区，乃至中国内地的经济发展。中葡论坛作

为中国和葡语国家实现共同发展的多边经贸合

作机制，将不断为开拓中国和葡语国家间合作

新领域和新模式作出努力。

　　9月4至11日陆续举办五场围绕智慧医疗、

智慧城市、文化贸易、技术服务、数字贸易等

主题的分论坛，并邀请政府代表、行业专家互

动交流。分论坛通过快手、youtube和微博等

主流新媒体平台进行线上直播。

A cerimónia de abertura da 1.ª Feira Internacional para Comércio de Serviços China-Brasil (Rio de Janeiro) 
realizou-se no dia 3 de Setembro pelas 8 horas à noite (horário de Pequim). O Embaixador da China no Brasil, 
Dr. Yang Wanming, o Cônsul-Geral da China no Rio de Janeiro, Dr. Li Yang, o Director da Administração de 
Medicina Tradicional de Pequim, Dr. Tu Zhitao, o Vice-Governador do Estado da Bahia, Dr. João Felipe de 

Secretariado Permanente do Fórum de 
Macau participou na = Feira Internacional para Comércio
de Serviços China-Brasil (Rio de Janeiro) – Fórum Online

中葡论坛常设秘书处协办及参与
首届中国巴西（里约）云上国际服务

贸易交易会—云论坛
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徐迎真秘书长发言
A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingazhen a proferir
discurso

Souza Leão, a Secretár ia-Geral  do 
Secretariado Permanente do Fórum de 
Macau, Dra. Xu Yingzhen, o co-Presidente 
do Conselho Empresarial Brasil-China 
(CEBC)  da parte brasileira, o Embaixador, 
Lu i z  Augus to  de  Cas t ro  Neves ,  o  
Vice-Presidente Permanente do Conselho 
p a r a  P r o m o ç ã o  d e  I n v e s t i m e n t o  
Internacional da China, Dr. Liu Zuozhang, 
o Presidente da Associação Brasileira de 
Empresas Chinesas, Dr. Wang Yansong, 
o  Vice-Pres idente Permanente e o 
Secretário-Geral da União de Serviços de 
Comércio de Pequim, Dr. Cao Lei, bem 
como os representantes do Governo da 
China e do Brasil, reuniram-se online para 
este evento. 

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, referiu no seu discurso que a presente Feira para Comércio de 
Serviços China-Brasil destacou os sectores de comércio de serviços emergentes, criando plataforma de 
exposição de realidade virtual para as empresas, sendo uma medida criativa para intercâmbio económico e 
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa neste período especial, demonstrando a forte 
vontade e firme determinação da China e do Brasil de iniciar a cooperação pragmática de forma profunda, 
criar activamente uma plataforma pública para comércio internacional de serviços, e elevar o nível de 
cooperação multilateral económica e comercial. A Secretária-Geral ainda indicou que como o papel de 
Macau enquanto uma plataforma de serviços para cooperação comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa está cada vez consolidado, e o planeamento de construção da Grande Baía está a ser 
concretizado gradualmente, a plataforma de Macau pode promover a cooperação de comércio de serviços 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, dando apoio à participação e integração dos Países de 
Língua Portuguesa, nomeadamente, o Brasil, na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, até no 
desenvolvimento económico do Interior da China. O Fórum de Macau, como o mecanismo de cooperação 
económica e comercial mult i lateral para real izar o 
desenvolvimento comum da China e dos Países de Língua 
Portuguesa, irá envidar constantemente esfoços para 
explorar novos âmbitos e novos modelos de cooperação 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.   

Entre os dias 4 e 11 de Setembro, foram realizados 
sucessivamente 5 webinários temáticos, respectivamente, 
Saúde Inteligente, Cidade Inteligente, Comércio Cultural, 
Serviços Técnicos e Comércio Digital. Os representantes 
dos Governos e especialistas dos sectores convidados 
abordaram e trocaram opiniões sobre estes temas. Os 
webinários foram transmitidos ao vivo online através das 
plataformas dos principais novos meios de comunicação 
social, como Kwai, YouTube e Weibo, entre outros meios.  

嘉宾连线
Os convidados reuniram-se online
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　　中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）常

设秘书处第十五次例会于2020年10月21日在澳

门举行。来自中国中央政府、各葡语国家驻华

使馆、澳门特区政府代表、中联办经济部和贸

易处等共约30人参加了会议。本次例会由丁恬

副秘书长主持，总结2019年及2020年前三季度

中葡论坛常设秘书处开展的各项工作，并通过

2020年第四季度工作计划。

　　2019年，常设秘书处以促进贸易投资、推

动产能合作、开展人力资源培训、进行中葡文

化交流、支持澳门平台建设为工作重点。全面

推动落实第五届部长级会议各项举措并积极筹

备第六届部长级会议。同时把握新时代重要的

发展机遇，利用澳门作为粤港澳大湾区城市和

“一带一路”的桥头堡的地位，积极推动中国

与葡语国家经贸合作的深度融合，协助澳门特

区政府继续打造好中葡商贸合作服务平台。

　　2020年，因新冠肺炎疫情在全球范围内快

速蔓延，中葡论坛第六届部长级会议推迟召

开，论坛框架下各领域交流活动以及常设秘书

处工作亦受到一定程度的影响。常设秘书处除

密切关注疫情发展情况，发挥澳门平台作用，

积极协助论坛与会葡语国家应对疫情挑战外，

同时，亦因时制宜调整工作计划，充分利用互

联网资源，在线上开展论坛框架下相关工作，

并条件允许的情况下，稳步推进实体工作。

2020年第四季，秘书处继续做好在贸易投资促

进、人文交流、省市间合作和论坛宣传等方面

的常规工作，并进一步推动抗疫合作。积极探

索新模式开展交流，推动后疫情时代的合作，

为恢复经济做好准备。

　　中葡论坛与会各方代表赞赏常设秘书处及

时调整工作内容和模式，取得了积极效果，并

感谢秘书处在支持葡语国家抗疫方面所作的工

作。

　　各方代表团就抗疫国际合作进行交流。中

方代表团团长介绍了发挥澳门平台作用，与葡

语国家开展抗疫国际合作的相关工作建议及计

划。各葡语国家代表团及澳门特区政府代表表

示将积极配合有关计划的开展和落实，并希望

各方进一步加强疫后经济恢复与发展合作。

　　会上还介绍了秘书处成员变动的情况，其

中包括：徐迎真秘书长、罗德高副秘书长结束

任期，葡语国家指派的副秘书长赞东先生就

任，安哥拉新任派驻代表贾理路先生，相关葡

语国家新任联络员等。

中葡论坛常设秘书处
第十五次例会在澳门举行
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15.ª Reunião Ordinária do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau realizada em Macau

与会嘉宾合影
Fotografia em conjunto dos convidados 

A 15.ª Reunião Ordinária do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) realizou-se, em Macau, no dia 21 de Outubro de 
2020, contando com a presença dos cerca de 30 representantes tanto do Governo Central da China e da 
Delegação Comercial e do Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do Governo 
Popular Central na RAEM, como das Embaixadas dos PLP em Pequim e do Governo da RAEM. A reunião 
foi presidida pelo Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, que apresentou um balanço dos trabalhos 
desenvolvidos pelo Secretariado Permanente no ano 2019 e nos primeiros três trimestres de 2020 e foi 
aprovado o Programa de Actividades para o quarto trimestre de 2020. 

Em 2019, o Secretariado Permanente tem como prioridades a promoção do comércio e investimento, o 
fomento da cooperação da capacidade produtiva, a formação de recursos humanos, o intercâmbio cultural 
sino-lusófono e o apoio à construção da Plataforma de Macau, para além de procurar a plena implementação 
das medidas aprovadas na 5.ª Conferência Ministerial e da preparação activa da 6.ª Conferência Ministerial. 

Ao mesmo tempo, aproveitando as oportunidades importantes da nova era, como o posicionamento de 
Macau na sua qualidade de cidade da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e cidade pioneira na 
iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” , o Secretariado Permanente pretende impulsionar a integração profunda 
da cooperação económica e comercial sino-lusófona e apoiar o Governo da RAEM na construção da 
Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.



���



中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处 年报 ����

���

　　10月22日下午，“江苏—澳门‧葡语国家

工商峰会”理事会第三次会议在澳门召开，中

葡论坛（澳门）常设秘书处作为理事会成员单

位，继续予以大力支持。丁恬副秘书长与各葡

语国家驻华使节共同出席会议，并代表常设秘

书处致辞。

　　会议认真总结峰会理事会第二次会议召开

以来各小组合作推进情况，与会方代表围绕下

一阶段合作重点交流讨论。中葡论坛常设秘书

处丁恬副秘书长致辞表示，当前各国都面临着

抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务，在澳门

举办第十届“江苏—澳门‧葡语国家工商峰

会”以及理事会第三次会议等系列经贸活动，

探讨后疫情时期持续推动三方深层次交流，就

是以实际的行动共克时艰，共同推动经济社会

恢复与发展。冀各方齐心协力、积极参与下，

通过理事会和各产业合作小组有效地开展工

作，把各领域合作目标真正落到实处，进一步

推动江苏省、澳门与葡语国家的经贸合作迈上

新台阶。

　　2014年10月，在第四届“江苏-澳门‧葡

语国家工商峰会”期间，相关各方共同成立了

峰会理事会，召开了第一次会议，并成立了投

资贸易、教育、农业、旅游、远洋渔业等5个

产业合作推进小组，再于2017年召开的第二次

会议时增设基础设施建设产业合作推进小组。

多年来，理事会各成员单位充分发挥澳门联系

葡语国家经贸合作服务平台作用，做了大量卓

有成效的工作，各葡语国家政府和驻华使馆积

极响应，加强合作，使三方合作更加务实高

效，取得了良好的成效和积极的影响。

常设秘书处支持并参与
江苏－澳门•葡语国家工商峰会

理事会第三次会议

与会嘉宾合影
Fotografia de grupo dos convidados participantes
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No dia 22 de Outubro, à tarde, foi convocada a 3.ª Reunião 
do Conselho da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial 
e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de 
Língua Portuguesa. Sendo uma entidade membro do 
Conselho, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau 
continuou a disponibilizar um forte apoio ao evento, que 
contou com a presença do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding 
Tian e dos Embaixadores de diplomatas dos Países de 
Língua Portuguesa em Pequim. O Dr. Ding, por sua vez, 
proferiu um discurso no evento em representação do 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau.

Na reunião se fez um balanço dos trabalhos concretizados 
por diversos grupos de trabalho desde a realização da última reunião do Conselho da Cimeira, e uma 
abordagem nas principais áreas de cooperação para a próxima fase de trabalho. O Secretário-Geral Adjunto, 
Dr. Ding Tian, sublinhou no seu discurso que, neste momento, todos os países estão postos em confronto 
com uma série de desafios árduos, a saber, o combate epidémico, a retoma da economia e a garantia do 
bem-estar do povo. As actividades económicas e comerciais realizadas em Macau, tal como a 3.ª Reunião 
do Conselho da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os 
Países de Língua Portuguesa, constituem acções pragmáticas que visam superar os actuais momentos mais 
difíceis e promover conjuntamente a recuperação e o desenvolvimento socio-económico. Manifestou a 
esperança de que todas as partes envidassem esforços por participar de forma activa no desenvolvimento 
dos trabalhos inerentes aos grupos de trabalho e do Conselho da Cimeira, em prol da concretização dos 
objectivos de cooperação das áreas delineadas, impulsionando ainda mais a cooperação entre a Província 
de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa e, elevando-a para um novo patamar.

O Conselho da Cimeira foi criada por iniciativa conjunta dos participantes aquando da 4.ª edição da Cimeira 
para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua 
Portuguesa, realizada em Outubro de 2014. Na primeira Reunião do Conselho foram estabelecidos 5 grupos 
de trabalho para a promoção de cooperação em 5 áreas, nomeadamente o investimento e o comércio, a 
educação, a agricultura, o turismo, a pesca no alto mar, respectivamente. Subsequentemente, em 2017, 
decorrente da 2.ª Reunião do Conselho da Cimeira, foi criado mais um grupo de trabalho, na área de 
cooperação das infraestruturas. As entidades membros do Conselho têm aproveitado, ao longo dos anos, o 
papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, tendo desenvolvido um trabalho intenso naquele sentido com resultado frutuoso. Por 
sua vez, os Governos, particularmente as Embaixadas dos Países de Língua Portuguesa em Pequim, têm 
correspondido às expectativas, com um forte apoio na promoção da cooperação trilateral de forma 
pragmática e efectiva, alcançando bons resultados, com impacto positivo.

丁恬副秘书长致辞
O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, 
profere o seu discurso

Secretariado Permanente prestou apoio e participou na 3.ª 
Reunião do Conselho da Cimeira para o Desenvolvimento 

Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, 
Macau e os Países de Língua Portuguesa
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与会主礼嘉宾合影
Fotografia dos convidados de honra

　　10月23日，中葡论坛（澳门）常设秘书处

丁恬副秘书长偕秘书处赞东副秘书长、葡语国

家派驻代表等参加在澳门举办的第十届“江苏

—澳门·葡语国家工商峰会”暨镇江市专场推

介会。江苏省副省长惠建林、澳门中联办姚坚

副主任、澳门经济财政司李伟农司长、葡语国

家驻华使节等出席了推介会。

　　丁恬副秘书长在致辞中表示，充分发挥澳

门平台作用，加强论坛与会国省市间交流与合

作，是论坛框架下推动中葡合作的一项重要内

容，冀与会各方利用本次推介会的契机，充分

交流，共同探寻镇江、澳门与葡语国家的合作

机遇，促进三方经济社会的共同繁荣与发展。

中葡论坛将一如既往地积极推动中国内地省份

和葡语国家借助澳门平台，加强了解和联系，

发掘合作机遇。常设秘书处愿继续与包括江苏

省在内的中国内地省市开展合作，创造条件，

大力推动中葡间合作迈上新台阶。

　　峰会上，中葡论坛（澳门）常设秘书处和

江苏省教育厅签署了《关于实施江苏省葡语国

家留学生协议奖学金项目备忘录》。

常设秘书处参加第十届
“江苏—澳门•葡语国家工商峰会”

暨镇江市专场推介会加强论坛与
会国省市间交流合作
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No dia 23 de Outubro, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding 
Tian, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Paulo Espírito Santo e os Delegados dos Países de Língua Portuguesa 
participaram na 10.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau 
e os Países de Língua Portuguesa e Apresentação Temática sobre a Cidade de Zhenjiang, realizada em 
Macau, a qual contou ainda com a presença do  Vice-Governador da Província de Jiangsu, Dr. Hui Jianlin, o 
Director-Geral Adjunto do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Dr. Yao Jian, o 
Secretário para a Economia e Finanças, Dr. Lei Wai Nong e os Embaixadores e Diplomatas dos Países de 
Língua Portuguesa acreditados em Pequim.

丁恬副秘书长致辞
Uso da palavra do Secretário-Geral Adjunto,Dr. Ding Tian

Secretariado Permanente participou na 10.ª Cimeira para o 
Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, 

Macau e os Países de Língua Portuguesa e 
Apresentação Temática sobre a Cidade de Zhenjiang

Reforçar o intercâmbio e cooperação entre as províncias e 
municípios dos Países Participantes do Fórum de Macau
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中葡论坛常设秘书处和江苏省教育厅签署备忘录
Assinatura do Memorando entre o Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o Departamento da Educação de Jiangsu

No discurso proferido na cerimónia de abertura,  o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, assinalou que o 
pleno desempenho do papel de Macau enquanto plataforma e o reforço do intercâmbio e cooperação entre 
as províncias e municípios dos Países Participantes do Fórum de Macau, tratam-se de conteúdos relevantes 
no contexto da promoção da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa do Fórum de 
Macau, tendo manifestado ainda o seu desejo de que as partes participantes possam bem aproveitar a 
ocasião para realizar um profícuo intercâmbio, explorando conjuntamente as oportunidades de cooperação 
entre Zhenjiang, Macau e os Países de Língua Portuguesa, incentivando ainda a prosperidade e o 
desenvolvimento comum económico e social das três partes. Tal como sempre, o Secretariado Permanente 
tem-se empenhado em continuar a desenvolver esforços que visam promover as províncias do Interior da 
China e os Países de Língua Portuguesa, tirando pleno partido da função de Macau enquanto plataforma, 
através do reforço do conhecimento e da articulação entre as partes bem como a exploração de 
oportunidades conjuntas de cooperação. Neste contexto, manifestou que o Secretariado Permanente 
continua empenhado em dar continuidade à estreita cooperação com as províncias do Interior da China, 
incluindo a Província de Jiangsu, criando melhores condições, e envidando ainda maiores esforços na 
promoção da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, elevando-a para um novo 
patamar. 

Durante a Cimeira de Jiangsu, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o Departamento de 
Educação da Província de Jiangsu assinaram o “Memorando sobre o Programa de Bolsas de Estudo da 
Província de Jiangsu para Estudantes dos Países de Língua Portuguesa”.
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　　中葡论坛（澳门）常设秘书处参与“第二

十五届澳门国际贸易投资展览会”（MIF）和

“2020年葡语国家产品及服务展”（PLPEX），

继续设“葡语国家馆”，助力澳门“一中心、

一平台、一基地”建设。

　　常设秘书处作为MIF合作单位，继续在展

会期间设“葡语国家馆”，同时于PLPEX通过

中葡平台展示推广葡语国家独特的产品。10月

22日，澳门特区行政长官贺一诚、经济财政司

司长李伟农一行莅临“葡语国家馆”参观交

流，并与丁恬副秘书长、各葡语国家驻华使节

等合影留念。

　　葡语国家馆设于澳门威尼斯人会展中心，

馆内分别设有八个葡语国家（安哥拉、巴西、

佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣

多美和普林西比和东帝汶）专有展位，通过文

字、图片、视频及产品等多样方式向公众展示

及推介葡语国家投资营商环境，同时宣传中葡

论坛和澳门服务平台。特区政府继续安排青年

学生驻场配合葡语国家交流推广，借此助力中

葡企业搭建交流合作平台，开拓中葡商机，发

挥澳门商贸服务平台作用。

嘉宾在“葡语国家馆”前合影
Foto de grupo em frente ao Pavilhão dos PLP

中葡论坛MIF设葡语国家馆
助企开拓中葡商机
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O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa (Macau) participou na 25.ª Feira Internacional de Macau (MIF) e na Exposição de 
Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020 (PLPEX), continuando a instalar o Pavilhão dos 
PLP para prestar apoio à construção do posicionamento de “um Centro, uma Plataforma, uma Base” de 
Macau.

Na sua qualidade de entidade colaboradora da MIF, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau instalou 
o Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa à margem da Feira, e ao mesmo tempo, exibiu e promoveu os 
produtos característicos dos PLP através da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a 
China e os PLP durante a PLPEX.  No dia 22 de Outubro o Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa 
recebeu a visita da delegação chefiada pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e o Secretário para a 
Economia e Finanças, Lei Wai Nong, que aproveitaram a ocasião para trocar impressões e tirar uma foto de 
grupo com o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, e os Embaixadores e Diplomatas dos PLP acreditados 
em Pequim.

O Pavilhão dos PLP foi instalado no Centro de Convenções e Exposições do Venetian de Macau. No 
Pavilhão foram instalados oito stands de exposição exclusivos para cada País de Língua Portuguesa, 
designadamente Angola, o Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor-Leste, de forma a apresentar e divulgar, através de textos descritivos, fotografias, vídeos e produtos, 
o ambiente de negócio e de investimento dos mercados dos PLP, para além de promover o Fórum de Macau 
e a Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os PLP.  O Governo da RAEM 
disponibilizou estudantes bilingues para darem apoio no intercâmbio e na promoção de informações sobre os 
PLP disponíveis nesse Pavilhão, servindo assim de plataforma de intercâmbio e cooperação junto das 
empresas da China e dos PLP, de forma a explorarem oportunidades comerciais mútuas, através do papel 
desempenhado por Macau enquanto plataforma de serviços comerciais entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa.

Fórum de Macau instalou o Pavilhão dos Países de 
Língua Portuguesa na MIF para apoiar as empresas em 

busca de oportunidades comerciais com a China 
e os Países de Língua Portuguesa

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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　　为进一步发挥澳门“一中心、一平台”作

用，推动中国内地、澳门与葡语国家在旅游领

域开展更紧密的务实交流与合作，由中国—葡

语国家经贸合作论坛(澳门)常设秘书处和澳门

特别行政区政府旅游局合办的“葡语国家旅游

产品推介会”于11月6日下午4时假澳门威尼斯

人会展中心D馆多功能厅举行。

　　中葡论坛(澳门)常设秘书处副秘书长丁

恬、澳门特区政府旅游局局长文绮华等嘉宾出

席开幕式并致辞。会上，丁恬致辞时表示，旅

游业是全球最为重要的经济行业之一，此次遭

受到疫情的严重冲击，疫后旅游业的恢复与发

展对全球经济的复苏将起到重要的推动作用。

葡语国家的旅游资源丰富、各具特色，其发展

空间和潜力不容忽视。同时，中国内地于去年

以1.55亿的出境游客人数，蝉联全球第一大出

境旅游客源国，可见“后疫情”时代拓展中葡

旅游合作大有可为。丁恬希望各旅游业界利用

这次机会，通过澳门平台，充分交流，共同探

讨中国内地、澳门与葡语国家在旅游产业的合

作新机遇，促进三方经济社会在“后疫情”时

代的共同繁荣与发展。

　　其后，各与会葡语国家代表分别就该国的

旅游资源和产品，以及投资营商环境等作专题

推介。

　　旅游领域合作是中葡论坛框架下的重要工

作，充分发挥澳门“世界旅游休闲中心”作

用，向参会的各界代表推介葡语国家旅游资源

和产品，加深了解，有利于进一步加强中葡间

旅游领域的交流与合作。

丁恬副秘书长致辞
O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian a proferir discurso

中葡论坛与旅游局合办
葡语国家旅游产品推介会
后疫情时代拓展中葡旅游

合作大有可为

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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“葡语国家旅游产品推介会”嘉宾合影
Fotografia de família dos convidados presentes na Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos dos Países de Língua Portuguesa

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 

O Fórum de Macau e a Direcção dos Serviços de 
Turismo realizaram em conjunto a Sessão de Apresentação 
dos Produtos Turísticos dos Países de Língua Portuguesa 
Explorar cooperação de turismo entre a China e os PLP no 
período pós-epidemia, aproveitando imensas oportunidades

Tendo como objectivo desenvolver o papel de Macau como “Um Centro e uma Plataforma” , e ainda 
promover intercâmbio e cooperação pragmática e mais estreita no âmbito de turismo entre o Interior da 
China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) e a Direcção dos Serviços 
de Turismo realizaram em conjunto a Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos dos Países de 
Língua Portuguesa no dia 6 de Novembro, pelas 16:00 horas, na Sala Polivalente do Pavilhão D do Centro 
de Convenções e Exposições do Hotel Venetian de Macau.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, a Directora dos 
Serviços de Turismo do Governo da RAEM, Dra. Maria Helena de Senna Fernandes, entre outros 
convidados participaram na cerimónia de abertura e proferiram discurso. Dr. Ding Tian referiu que no seu 
discurso, a indústria de turismo, sendo um dos sectores económicos mais importantes no mundo, está 
afectada substancialmente pela epidemia, e que a recuperação e desenvolvimento do sector de turismo 
pós-epidemia irá fazer um importante papel de estímulo no âmbito de recuperação da economia global.  
Conforme Dr. Ding Tian, os Países de Língua Portuguesa possuem recursos de turismo ricos e distintos, 
cujo espaço de desenvolvimento e potencial não podem ser ignorados. Por outro lado, o Interior da China 
continuou a ser a maior fonte de turistas das viagens estrangeiras no mundo, com o registo de 155 milhões 
de turistas no ano passado, apresentando imensas oportunidades para explorar no âmbito de cooperação 
de turismo entre a China e os Países de Língua Portuguesa pós-epidemia. O Dr. Ding Tian espera que o 
sector de turismo poderia aproveitar esta oportunidade, através da plataforma de Macau, para trocar bem 
impressões, estudar em conjunto as novas oportunidades de cooperação do sector de turismo entre o 
Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, promovendo a prosperidade e desenvolvimento 
comum da economia e sociedade das três partes no período pós-epidemia.

Posteriormente, os Delegados dos Países de Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau apresentaram, respectivamente, os recursos e produtos turísticos, bem como os 
ambientes de investimento e de negócios do seu país.

A cooperação na área de turismo, constitui um trabalho fundamental no quadro do Fórum de Macau, 
aproveitando o papel de Macau como “Centro Internacional de Turismo e Lazer” . Através da presente 
Sessão de apresentação, apresentam-se os recursos e produtos turísticos dos Países de Língua 
Portuguesa junto dos representantes dos diversos sectores, aprofundando o conhecimento deles, com vista 
a facilitar o reforço de intercâmbio e cooperação no âmbito de turismo entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa.



���

青岛市代表团到访
中葡论坛常设秘书处

　　11月11日，丁恬副秘书长会见青岛市委常

委薛庆国副市长一行。薛庆国副市长表示，自

2017年青岛市与中葡论坛常设秘书处建立经济

合作伙伴关系以来，青岛市不断加强与葡语国

家及澳门的经贸交流与合作。丁恬副秘书长介

绍了中葡论坛（澳门）以及常设秘书处的架

构、工作情况等。双方就建立更紧密联系，发

挥澳门平台优势，进一步推进青岛市与葡语国

家开展经贸、传统医药、教育等领域的合作进

行交流，并就全球新冠疫情平稳后开展进一步

密切交流达成初步意向。

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 

Tendo como objectivo desenvolver o papel de Macau como “Um Centro e uma Plataforma” , e ainda 
promover intercâmbio e cooperação pragmática e mais estreita no âmbito de turismo entre o Interior da 
China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) e a Direcção dos Serviços 
de Turismo realizaram em conjunto a Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos dos Países de 
Língua Portuguesa no dia 6 de Novembro, pelas 16:00 horas, na Sala Polivalente do Pavilhão D do Centro 
de Convenções e Exposições do Hotel Venetian de Macau.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, a Directora dos 
Serviços de Turismo do Governo da RAEM, Dra. Maria Helena de Senna Fernandes, entre outros 
convidados participaram na cerimónia de abertura e proferiram discurso. Dr. Ding Tian referiu que no seu 
discurso, a indústria de turismo, sendo um dos sectores económicos mais importantes no mundo, está 
afectada substancialmente pela epidemia, e que a recuperação e desenvolvimento do sector de turismo 
pós-epidemia irá fazer um importante papel de estímulo no âmbito de recuperação da economia global.  
Conforme Dr. Ding Tian, os Países de Língua Portuguesa possuem recursos de turismo ricos e distintos, 
cujo espaço de desenvolvimento e potencial não podem ser ignorados. Por outro lado, o Interior da China 
continuou a ser a maior fonte de turistas das viagens estrangeiras no mundo, com o registo de 155 milhões 
de turistas no ano passado, apresentando imensas oportunidades para explorar no âmbito de cooperação 
de turismo entre a China e os Países de Língua Portuguesa pós-epidemia. O Dr. Ding Tian espera que o 
sector de turismo poderia aproveitar esta oportunidade, através da plataforma de Macau, para trocar bem 
impressões, estudar em conjunto as novas oportunidades de cooperação do sector de turismo entre o 
Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, promovendo a prosperidade e desenvolvimento 
comum da economia e sociedade das três partes no período pós-epidemia.

Posteriormente, os Delegados dos Países de Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau apresentaram, respectivamente, os recursos e produtos turísticos, bem como os 
ambientes de investimento e de negócios do seu país.

A cooperação na área de turismo, constitui um trabalho fundamental no quadro do Fórum de Macau, 
aproveitando o papel de Macau como “Centro Internacional de Turismo e Lazer” . Através da presente 
Sessão de apresentação, apresentam-se os recursos e produtos turísticos dos Países de Língua 
Portuguesa junto dos representantes dos diversos sectores, aprofundando o conhecimento deles, com vista 
a facilitar o reforço de intercâmbio e cooperação no âmbito de turismo entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa.
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与来宾合影
Fotografia com os convidados

Visita da Delegação do Município de Qingdao ao 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau

No dia 11 de Novembro, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, teve um encontro com a delegação do 
Município de Qingdao, chefiada pelo Membro Permanente do Comité Municipal de Qingdao do PCC e 
Vice-Presidente do Município, Dr. Xue Qingguo. Durante o encontro, o Vice-Presidente do Município, Dr. Xue 
Qingguo, referiu-se que, desde o estabelecimento da parceria económica entre o Município de Qingdao e o 
Fórum de Macau em 2017, Qingdao tem consolidado o intercâmbio e cooperação económica e comercial com 
os Países de Língua Portuguesa e Macau. E o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, apresentou o Fórum 
de Macau, a estrutura e a situação de trabalhos do Secretariado Permanente, entre outros.

As duas partes trocaram opiniões nas várias áreas, nomeadamente, a criação do contacto mais estreito, o 
aproveitamento das vantagens de Macau enquanto Plataforma, e a melhor promoção da cooperação nos 
domínios de economia, comércio, medicina tradicional e educação, entre o Município de Qingdao e os Países 
de Língua Portuguesa, e também chegaram ao consenso provisório no âmbito do desenvolvimento do 
intercâmbio estreito, depois da estabilidade da pandemia da COVID-19.

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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中葡论坛青岛参展设馆
宣传葡语国家和澳门平台

　　为推动内地省市利用澳门平台与论坛葡语

国家进一步开展经贸合作，11月12日至14日，

中葡论坛（澳门）常设秘书处于“活力澳门推

广周‧山东青岛”设“葡语国家馆”，宣传推

介葡语国家和澳门中葡平台作用。

　　在青岛期间，中葡论坛常设秘书处辅助办

公室莫苑梨主任参加了两地领导会面、出席

“活力澳门推广周‧山东青岛”开幕式、参观

展会及参加青岛澳门旅游交流等活动，还考察

了工业互联网平台运营的“海尔卡奥斯平

台”，以及中国第一家以啤酒为主题的“青岛

啤酒博物馆”，并与当地企业交流。

　　推广周展会期间，常设秘书处在青岛国际

会展中心1号馆设置“葡语国家馆”，通过展

品、图片、文字及视讯多媒体等展示安哥拉、

巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄

牙、圣多美和普林西比及东帝汶等八个葡语国

家的特色产品和社会经济投资营商环境，宣传

中葡论坛和澳门平台作用。葡语国家独特的产

品和广阔的合作空间，吸引了内地企业和民众

的关注。今次活动，有利内地企业进一步了解

葡语国家、中葡论坛和澳门平台作用，助推企

业“走出去”和“引进来”。

嘉宾在“葡语国家馆”前合影
Fotografia dos convidados na frente do Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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Fórum de Macau Instala Pavilhão em Qingdao de 
Shandong Divulgando os Países de 

Língua Portuguesa e a Plataforma de Macau

Com vista a impulsionar os municípios e as províncias do Interior da China a aproveitarem a Plataforma de 
Macau na sua cooperação económica e comercial com os países lusófonos do Fórum de Macau, o 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau instalou, entre 12 e 14 de Novembro, na “Semana Dinâmica 
de Macau - Qingdao, Shandong”, o Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa no sentido de divulgá-los e o 
Papel de Macau como a Plataforma entre a China e os PLP.

Durante a estadia em Qingdao, a Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
de Macau, Dra. Teresa Mok, participou nos encontros dos dirigentes dos dois territórios, na cerimónia de 
abertura da “Semana Dinâmica de Macau em Qingdao, Shandong”, na exposição e no intercâmbio turístico 
entre Qingdao e Macau, entre outras actividades. Além disso, a Coordenadora visitou a “Haier's COSMO 
Plat”, uma plataforma de operação industrial online, e o “Museu de Cerveja de Qingdao”, o primeiro museu da 
China dedicado ao tema de cerveja, com trocas de impressões com as empresas locais.

Durante o período da “Semana Dinâmica de Macau”, o Secretariado Permanente instalou o “Pavilhão dos 
Países de Língua Portuguesa” no Pavilhão 1 do Centro Internacional de Convenções e Exposições de 
Qingdao, através do qual promoveu, com produtos físicos, fotografias, textos e multimédia visual, tanto o 
Fórum de Macau como o papel de Macau como Plataforma, assim como os produtos com caraterísticas 
próprias e ambientes socioeconómicos de negócios e investimento dos 8 Países de Língua Portuguesa, 
nomeadamente, Angola, o Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor-Leste. Os produtos únicos e a potencialidade significativa de cooperação, atraíram a atenção das 
empresas e do público do Interior da China. A realização do evento contribuiu não apenas para as empresas 
do Interior da China terem melhor conhecimento dos países lusófonos, do Fórum de Macau e do Papel de 
Macau enquanto Plataforma, como também para as mesmas explorarem os mercados exteriores e atraírem 
investimentos estrangeiros.

考察“海尔卡奥斯平台”
Visita da “Haier's COSMO Plat”

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 

　　12月3日，第十一届国际基础设施投资与

建设高峰论坛平行论坛“葡语国家投资推介

会”假澳门威尼斯人会展中心举行。该平行论

坛由中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）常

设秘书处主办，中国对外承包工程商会、澳门

贸易投资促进局及中葡合作发展基金支持。中

葡论坛常设秘书处副秘书长丁恬、莫桑比克驻

华大使、安哥拉驻澳门总领事贾理路、莫桑比

克驻澳门总领事Rafael Custódio Marques；葡

萄牙驻澳门及香港总领事欧冠溢、中非发展基

金、中葡合作发展基金董事长宋磊、中葡论坛

常设秘书处副秘书长（葡语国家指派）赞东、

中葡论坛常设秘书处副秘书长（澳门特区指

派）黄伟麟、中国能建葛洲坝集团国际工程有

限公司副总经理袁宝义、澳门贸易投资促进局

葡语市场经贸促进厅高级经理李子蔚以及中葡

中葡论坛常设秘书处举办
第十一届国际基建高峰论坛平行论坛

葡语国家投资推介会

嘉宾合影
Fotografia de grupo
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论坛常设秘书处派驻代表等嘉宾出席。

　　丁恬副秘书长在致辞中表示，论坛在新冠

肺炎疫情全球肆虐的背景下举办，具有特殊意

义。这为各方共同探讨疫情时期国际基建市场

的发展变化趋势和国际业界如何通过加强合作

共克时艰、以及疫后各方共同推动全球基建可

持续发展，继而推动全球经济复苏提供了交流

平台。中葡论坛常设秘书处将一如既往地利用

好这一平台，推动中国与葡语国家开展务实合

作，助力澳门经济适度多元发展。希望各方充

分利用此次机会，共同探讨在中葡基础设施领

域新的合作机遇和创新思路，为中国和葡语国

家的人民带来更多福祉。

　　葡语国家投资推介会面向各参会企业、机

构，为与会者搭建促进交流合作平台。中非发

展基金、中葡合作发展基金董事长宋磊介绍了

中葡基金投资规划和相关投资策略。本次推介

会分两场次进行，第一场为葡语国家投资机遇

和中国企业海外投资经验分享，挖掘合作潜

力；第二场为葡语国家投资机遇和澳门平台作

用。邀请葡语国家代表讲解本国投资环境和机

遇，推介葡语国家规划、投资合作的重点项

目、成果和示范案例，澳门贸易投资促进局葡

语市场经贸促进厅高级经理李子蔚介绍澳门平

台优势和作用。

　　推介会上的发言资料上载至中葡论坛常设

秘书处官方网站https://www.forumchinaplp.org.mo。

丁恬副秘书长致辞
Uso de palavra do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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第十一届国际基建高峰论坛平行论坛葡语国家投资推介会
Sessão paralela do “11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas” - Sessão de Apresentação da 
Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa

Realização, pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, 
da Sessão de Apresentação da Promoção de 

Investimento nos Países de Língua Portuguesa, no 
âmbito do 11º Fórum Internacional sobre o 

Investimento e Construção de Infraestruturas

Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 



Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de 
Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no 
Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 
China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação do Secretário-Geral 
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique 
em Pequim, Dra. Maria Gustava, do Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do 
Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em 
Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do 
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, 
doSecretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de 

Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau  (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente 
da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do 
Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de 
Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da 
Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e 
desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também 
soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível 
internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo 
no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação 
pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da 
diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar 
cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na 
área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os 
povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu 
uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e 
cooperação. Na actividade, o Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, apresentou apresentar o 
plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa. A corrente sessão dividiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o 
tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre 
projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas” , para explorar mais oportunidades de 
cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau 
como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa” , onde foram convidados os 
representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de 
investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e 
cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o 
Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as 
vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo). 
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　　常设秘书处辅助办公室年初与澳门理工学院签

署合作交流协议书，并于5月至7月为中葡翻译范畴

的硕士生提供实习机会，学生于实习期内除参与中

葡文翻译和传译工作外，亦与秘书处葡语国家派驻

代表进行交流学习，藉以提升中葡翻译能力与水

准，加强对葡语国家国情的了解。

No início do ano corrente, o Gabinete de Apoio ao 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o 
Instituto Politécnico de Macau celebraram um Acordo de 
Cooperação e Intercâmbio, oferecendo, entre os meses 
de Maio a Julho, oportunidades de estágio para os 
mestrados em tradução Chinês-Português do Instituto. 
Durante o período de estágio, além de participarem nos 
trabalhos de tradução e interpretação Chinês-Português, 
os estudantes também tiveram intercâmbio com os 
Delegados dos Países de Língua Portuguesa no 
Secretariado Permanente, aumentando a proficiência e o 
nível na tradução em chinês-português, a fim de reforçar 
conhecimentos sobre a realidade da China. 

Cooperação na área de
recursos humanos

人力资源合作



中葡论坛致力培养青年
助力双语人才基地建设

　　为配合特区政府培养中葡双语人才，进

一步巩固和发挥澳门平台的作用，中葡论坛

常设秘书处一直致力于推动与鼓励本澳学

生、在澳学习内地和葡语国家学生，积极参

与中葡论坛框架下的活动和志愿工作，通过

实践提升青年中葡双语水平，进一步了解中

葡平台的独特优势及平台角色作用。

　　中葡论坛辅助办年初与澳门理工学院签

署合作交流协议书，并于5月至7月期间为中

葡翻译范畴硕士生提供实习机会，学生于实

习期内除参与中葡文翻译和传译工作外，亦

与秘书处葡语国家派驻代表进行交流学习，

藉以提升中葡翻译能力与水平，加强对葡语

国家国情的了解。

　　辅助办莫苑梨主任于7月21日实习结束

当日向顺利完成225小时实习学生颁发证明

书，赞赏其实习期间的工作表现和努力，并

鼓励继续装备自己，提升自身竞争力，为澳

门平台发展贡献力量。辅助办将继续与理工

学院合作，为中葡双语学生提供更多不同领

域与不同专业的实习机会，助力中葡双语人

才培养基地建设。
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实习学生与常设秘书处联络办公室主任及莫桑比克派驻代表范诗雅（中）交流留影
Intercâmbio entre os estudantes estagiários e Dra. Francisca Reino (no centro), Coordenadora do Gabinete de Ligação e 
Delegada de Moçambique junto do Secretariado Permanente
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实习学生与佛得角派驻代表米格尔（中）交流留影
Intercâmbio entre os estudantes estagiários e Dr. Nuno Furtado (no centro), 
Delegado de Cabo Verde junto do Secretariado Permanente

实习学生与几内亚比绍派驻代表马立文（右�）交流留影
Intercâmbio entre os estudantes estagiários e Eng. Malam Camará (4ª à direita), 
Delegado da Guiné-Bissau junto do Secretariado Permanente
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实习学生与葡萄牙派驻代表布思丽（中）交流留影
Intercâmbio entre os estudantes estagiários e Dra. Maria João Bonifácio (no centro), Delegada de Portugal junto do 
Secretariado Permanente

实习学生与圣多美和普林西比派驻代表施蒙格（左�）交流留影
Intercâmbio entre os estudantes estagiários e Dr. Gika Simão (3ª à esquerda), Delegado de São Tomé e Príncipe junto do 
Secretariado Permanente
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中葡论坛辅助办工作人员与实习学生交流
Intercâmbio entre os estudantes estagiários e funcionários do Gabinete de Apoio

实习学生与东帝汶派驻代表东晨光（中）交流留影
Intercâmbio entre os estudantes estagiários e Dr. Danilo Henrique (no centro), Delegado de Timor-Leste junto do 
Secretariado Permanente
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Visando colaborar com o Governo da RAEM no âmbito da formação dos talentos Chinês-Português para o 
efeito de consolidar e desempenhar melhor o papel de Macau enquanto Plataforma, o Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau tem-se dedicado a motivar e encorajar activamente os estudantes locais, 
do Interior da China e dos PLP que estudem em Macau a participarem nos trabalhos voluntários e nas 
actividades do Fórum de Macau. Espera-se que, através de voluntariados e estágios, os estudantes possam 
aprimorar a sua proficiência linguística e tomar  melhor conhecimento sobre as vantagens singulares e 
funções do Papel de Macau enquanto Plataforma entre a China e os PLP.

O Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau (GASPF) assinou, no princípio do 
ano corrente, um Acordo de Cooperação e Intercâmbio com o Instituto Politécnico de Macau (IPM) e 
posteriormente agendou um programa de estágio, entre Maio e Julho, para os estudantes de mestrado em 
Tradução e Interpretação Chinês-Português do IPM. Durante o estágio no GASPF, os estudantes não 
apenas tiveram oportunidades para colaborar os trabalhos de tradução e interpretação Chinês-Português do 
Gabinete, como também realizaram intercâmbios com os Delegados dos Países de Língua Portuguesa junto 
do Secretariado Permanente, tendo lhes permitido melhorarem a competência e a proficiência na tradução, 
além de aprofundarem os conhecimentos sobre as realidades dos PLP. 

A 21 de Julho, último dia do estágio, a Coordenadora do GASPF, Dra. Teresa Mok entregou os Certificados 
de Estágio aos estudantes que concluíram o estágio de 225 horas de trabalho e exaltou os seus 
desempenhos e empenhos envidados, encorajando-os a continuarem a aperfeiçoar e fortalecer a sua 
competitividade própria, a fim de contribuir para a construção da Plataforma de Macau. Frisou ainda que o 
Gabinete de Apoio irá dar continuidade à cooperação com o IPM, oferecendo aos estudantes bilingues mais 
oportunidades de estágios de áreas e estudos diversificados, de modo a promover a construção da Base de 
Formação de Quadros Bilingues de Chinês e Português em Macau.

Fórum de Macau promove a capacitação de jovens, 
apoiando a construção da Base de Formação de 

Quadros Bilingues de Chinês e Português em Macau

中葡论坛辅助办主任莫苑梨向实习学生颁发证明
Dra. Teresa Mok, Coordenadora do Gabinete de Apoio a entregar aos estudantes estagiários os Certificados de Estágio 



　　由中葡论坛（澳门）常设秘书处主办的

“第十二届中国—葡语国家文化周”系列活动

已圆满结束。因应全球新冠肺炎疫情，今届文

化周活动首次采线上线下组合的方式举办，线

上透过专题网站共吸引逾35,000人次浏览，线

下展览则吸引逾700人次入场参观。

　　为加深学生对中葡论坛、葡语国家的文化

和艺术内涵的认识，与上届文化周一样，常设

秘书处继续举办“中葡文化之旅”，并邀请本

澳学校参与活动。包括邀请澳门理工学院、中

葡职业技术学校、葡文学校、培正中学、圣罗

撒女子中学中文部、化地玛圣母女子学校和新

华学校等逾200名师生参观“中葡论坛成果

展”和“艺术家作品展”，了解中葡论坛发展

历程和成果；还与葡语国家派驻代表和艺术家

互动交流，透过展览及向学生展示中国与葡语

国家的文化交流及合作成果，推动他们实地了

解中葡平台。参观的学生表示收获丰富，获益

良多。

　　同时，澳门理工学院派出近40名中葡翻译

课程学生为中葡文化之旅担任导览及即场翻

译，是次实习为期两周，学生称这次实习是难

忘的课外学习活动，更深入认识中葡平台，认

为澳门平台作用具有广阔的前景，对学习葡语

的更加满怀信念和期待，希望日后能发挥专业

知识，助力澳门构建中葡平台。

安哥拉领事兼论坛派驻代表贾理路介绍该国人文风貌和产品
O Cônsul-Geral e Delegado de Angola, Dr. Eduardo Velasco Galiano apresentou o costume e paisagem e produtos do seu país

中国—葡语国家文化周活动圆满结束
推动青年了解中葡平台发挥所长

���



A 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, realizada pelo Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau já se concluiu com êxitos. A presente edição da Semana Cultural da China 
e dos Países de Língua Portuguesa, por epidemia do Covid-19 no mundo, foi organizada pela primeira vez 
de forma online e offline, através da página electrónica exclusiva, TDM e meios de comunicações sociais, 
entre outros, num total de 35,000 pessoas visitou as actividades, por sua vez, as exposições offline atraíram 
mais de 700 pessoas a apreciar as obras no Complexo. 

Com vista a aprofundar o conhecimento dos alunos sobre o Fórum de Macau, as culturas e conteúdo 
artístico dos Países de Língua Portuguesa, tão como na edição passada da Semana Cultural, o Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau continuou a organizar “Visita Cultural Sino-Lusófona”, convidaram-se as 
escolas de Macau para participar nas actividades, incluindo o Instituto Politécnico de Macau, a Escola 
Luso-Chinesa Técnico-Profissional, a Escola Portuguesa de Macau, a Escola Secundária Pui Ching, Colégio 
de Santa Rosa de Lima – Secção Chinesa, Escola Nossa Senhora de Fátima e Escola Xin Hua. Mais de 200 
professores e alunos visitaram a Exposição dos resultados do Fórum de Macau e Exposição das Obras dos 
Artistas, para ter mais conhecimento sobre o progresso do desenvolvimento do Fórum de Macau e os seus 
resultados, e também tiveram interacção e intercâmbio com os delegados e artistas dos Países de Língua 
Portuguesa. Através das exposições, apresentou-se o resultado do intercâmbio e cooperação cultural entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa junto dos alunos, promovendo os alunos para ter mais 
conhecimento sobre a plataforma da China e dos Países de Língua Portuguesa. Os alunos que visitaram a 
exposição afirmaram que tiveram resultados frutíferos e beneficiaram muito.

Ao mesmo tempo, na Visita Cultural Sino-Lusófona, o Instituto Politécnico de Macau disponibilizou quase de 
40 alunos do Curso de Tradução de Língua Chinesa e Portuguesa para desempenhar a função de guia de 
visita e fazer tradução in loco. Este estágio tem uma duração de duas semanas. Os alunos indicaram que 
este estágio era uma actividade de aprendizagem extracurricular inesquecível, e tinha conhecimento mais 
profundo sobre a plataforma da China e dos Países de Língua Portuguesa. Eles afirmam que o papel de 
Macau enquanto Plataforma tem um futuro vasto, e têm mais confiança e esperança no estudo da língua 
portuguesa. Os alunos desejam no futuro aproveitar o seu conhecimento profissional para ajudar a 
construção da plataforma da China e dos Países de Língua Portuguesa em Macau.
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Concluiu-se com sucesso a Semana Cultural da China e dos 
Países de Língua Portuguesa

Promover o conhecimento sobre a Plataforma para a China e os 
PLP junto dos jovens, desenvolver as vantagens

艺术家与学生交流
Intercâmbio entre os alunos e artista

澳门理工学院学生负责导览及翻译
Os alunos do Instituto Politécnico de Macau guiaram 
visitas e fizeram tradução
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Intercâmbio Cultural

文化交流

　　10月份举办第十二届中国—葡语国家文化周，将

部分活动移至线上，在常设秘书处官网上打造虚拟文

化交流平台，上传歌舞表演、手工艺作品、厨艺展

示、戏剧电影等影像资料，结合线下部分实物展示。

Realizou-se em Outubro a 12.ª Semana Cultural da 
China e dos Países de Língua Portuguesa. Para além da 
realização de exposições offline, esta edição apresentou 
as restantes actividades online. Foi construída uma 
plataforma virtual de intercâmbio cultural na página 
electrónica oficial do Secretariado Permanente, onde se 
estiveram carregadas as fotos e vídeos das várias 
actividades a apresentar, tais como espectáculos de 
música e dança, artesanato, demonstração culinária, 
mostra de teatros e filmes, entre outros. 



第十二届中国—葡语国家文化周
启动仪式隆重举行

　　10月22日上午，由中葡论坛（澳门）常设

秘书处主办的第十二届中国─葡语国家文化周

启动仪式在澳门威尼斯人会展中心MIF葡语国

家馆隆重举行。中葡论坛常设秘书处丁恬副秘

书长与各葡语国家驻华大使、秘书处赞东副秘

书长及黄伟麟副秘书长等主礼启动仪式。葡语

国家驻澳总领馆代表、中葡论坛常设秘书处派

驻代表、协办单位代表等近100人参加。

　　丁恬副秘书长致辞表示，本届中葡文化周

在疫情下以线上加线下的新形式开展，让全球

观众以不同形式感受与体验多元的中葡文化，

持续促进中国与葡语国家间人文交流和民心相

通，有助于继续推动中葡经贸合作，发挥澳门

平台作用。常设秘书处将继续拓展新渠道，进

一步推动中国内地、澳门与葡语国家开展交流

合作。

文化交流平台 ─ 由中葡论坛（澳门）常设秘书

处主办的中国─葡语国家文化周始办于2008

年，活动至今已发展成汇聚中国、澳门和葡语

国家人民互相分享文化的盛会，积极发挥澳门

作为中葡文化交流平台的角色，进一步丰富

“一中心、一平台、一基地”内涵。今届中葡

文化周继续以“丝路经济带，中葡文化路”为

主题，特点在于首次以线上为主线下为辅的形

式进行。艺团歌舞表演、手工艺展示、葡语国

家美食烹饪教学、话剧等均会透过线上方式呈

现，而首个1+3展览则在中国与葡语国家商贸

合作服务平台综合体以线下方式展示，以多元

展现形式发挥澳门作为中国与葡语国家的桥梁

和纽带作用。

线上启播 ─ 文化周线上节目于10月22日率先启

播，近四十场分别来自中国（山东）、安哥

拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、

葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶、果阿·

达曼·第乌和澳门共11个国家和地区的文艺精

品汇聚文化周专题网站，展现中国与葡语国家

（地区）歌舞艺术、技艺和文化风采，同时体

现澳门平台以新方式促进中葡人文交流，促进

民心相通。欢迎广大公众登入“第十二届中国

－葡语国家文化周”专题网站（semanacultural. 

forumchinaplp.org.mo）浏览欣赏。

线下1+3展览 ─ 首个1+3展览，包括1个中葡论

坛成果展，3个艺术家作品展，分别是澳门本地

艺术家马伟图（Alexandre Marreiros）、葡萄牙

艺术家拉奎尔·格拉里路（Raquel Gralheiro）和

东帝汶艺术家Bernardino Soares，以画作和摄

影照片呈现艺术的张力。1+3展览展期为11月19

日至12月6日，于中国与葡语国家商贸合作服务

平台综合体进行。现场设有导览，以及“与艺

术家交流”和“与葡语国家派驻代表有个约

会”等互动环节，借以加深认识葡语国家的文

化和艺术内涵。

　　本届中葡文化周由东方葡萄牙学会、澳门

安哥拉协会、澳门巴西之家协会、澳门佛得角

中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处 年报 ����
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No dia 22 de Outubro, de manhã, a Cerimónia de Inauguração da 12.ª Semana Cultural da China e dos 
Países de Língua Portuguesa realizou-se no Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa da Feira 
Internacional de Macau (MIF em sigla inglesa) no Centro de Convenções e Exposições do Hotel Venetian de 
Macau. O evento foi presidido pela presença do Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, dos Embaixadores dos 8 Países de Língua Portuguesa acreditados na 
China, dos Secretários-Gerais Adjuntos do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge 
Rodrigues do Espírito Santo, e Dr. Casimiro de Jesus Pinto, entre outros convidados de honra. Os 
representantes dos Consulados-Gerais dos Países de Língua Portuguesa na RAEM, os Delegados junto do 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, bem como representantes das entidades colaboradoras, num 
total de cerca de 100 pessoas participaram neste evento.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, apresentou no seu discurso, que a presente edição da Semana 
Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa seria realizada de formas online e offline no período de 
epidemia, permitindo os espectadores de todo o mundo sentirem e experimentarem, por diversas formas, a 
diversidade cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa. Como tal, esta edição iria fomentar 
continuadamente o intercâmbio e o entendimento mútuo entre os povos, promover a cooperação económica 

Realizou-se a Cerimónia de Inauguração da 12.ª Semana 
Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa

友好协会、几内亚比绍本土人及友人协会、莫

桑比克之友协会、澳门葡人之家协会、澳门土

生协会、中澳圣多美和普林西比友人联谊会、

澳门帝汶友谊协会、果阿‧达曼和第乌文化协

进会共同协办，澳广视为媒体合作伙伴。

嘉宾合影
Fotografia de grupo dos convidados



���

中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处 年报 ����

e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, desempenhando assim o papel de Macau 
como Plataforma. Acrescentou que o Secretariado Permanente iria continuar a explorar novos canais de 
intercâmbio e cooperação entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa.

Plataforma de intercâmbio cultural – A Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa 
organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, cuja primeira edição foi realizada em 2008, 
até à data, já se torna uma grande manifestação cultural que cruza os povos do Interior da China, de Macau 
e dos Países de Língua Portuguesa para apreciar a diversidade cultural, tendo desempenhado activamente o 
papel de Macau como plataforma de intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e 
contribuído para a construção de Macau enquanto “Um Centro, Uma Plataforma, Uma Base”. Esta edição 
continuou subordinada ao tema principal “Uma Faixa, Uma Rota Cultural” (faixa económica da Rota de Seda 
e rota cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa), destacando, aliás e pela primeira vez, a sua 
forma principal de realização online. Os espectáculos de música e dança dos grupos artísticos, 
apresentações de artesanato, ensino culinário de gastronomia dos Países de Língua Portuguesa, mostra de 
teatro, entre outros elementos foram apresentados, de forma online; por sua vez, a primeira Exposição “1+3” 
teve lugar no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, de maneira offline, demonstrando através de diversas formas o papel de Macau como 
ponte de ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Lançamento online – os programas online foram iniciados em primeiro, a 22 de Outubro, com cerca de 
40 apresentações culturais de 11 países e regiões do mundo, nomeadamente, o Interior da China (Província 
de Shandong), Angola, o Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, 
Timor-Leste, Goa Damão e Diu, e Macau, o que demonstrou a arte de música e dança, as técnicas e as 
culturas da China e dos Países de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, refletiu o facto de que Macau, 
enquanto Plataforma, está a promover o intercâmbio cultural e entendimento recíproco entre povos mediante 
formas novas. Pode-se assistir às apresentações de música e dança, teatros, demonstrações artesanais, 
ensino culinário e exibição das obras dos artistas, etc., dos 11 países e regiões através de aceder à página 
temática da “12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa.” (semanacultural. 
forumchinaplp.org.mo)

Exposição “1+3” offline – A primeira Exposição “1+3” incluiu a exposição sobre o Processo de 
Desenvolvimento do Fórum de Macau e 3 exposições das obras dos artistas, nomeadamente, o artista local 
de Macau, Alexandre Marreiros, a artista de Portugal, Raquel Gralheiro e o artista de Timor-Leste, 
Bernardino Soares, apresentando dinâmica dramática de arte através das pinturas e fotografias. A Exposição 
“1+3” estava patente de 19 de Novembro a 6 de Dezembro, no Complexo da Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Nas exposições, foram 
disponibilizadas sessões de interacção como visita guiada, e também “Intercâmbio com artista” e “Encontro 
com os Delegados dos Países de Língua Portuguesa”, a fim de aprofundar o conhecimento público sobre o 
conteúdo da cultura e arte dos Países de Língua Portuguesa.

Esta Semana Cultural foi organizada com a colaboração do Instituto Português do Oriente, da Associação 
Angola Macau, da Casa do Brasil em Macau, da Associação de Amizade Macau-Cabo Verde, da Associação 
dos Guineenses Naturais e Amigos da Guiné-Bissau, da Associação dos Amigos de Moçambique, da 
Associação dos Macaenses, da Casa de Portugal em Macau, da Associação dos São-tomenses e Amigos de 
São Tomé e Príncipe Macau-China, da Associação de Amizade Macau-Timor, do Núcleo de Animação 
Cultural de Goa, Damão e Diu, da Teledifusão de Macau S.A., entre outras entidades.
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嘉宾为文化周艺术家作品展主持开幕仪式
Os convidados de honra presidem a Cerimónia de Inauguração da Exposição das Artes Plásticas da 12.ª Semana Cultural da 
China e dos Países de Língua Portuguesa

　　由中葡论坛（澳门）常设秘书处主办的

“第十二届中国—葡语国家文化周”系列活动

—葡萄牙、东帝汶及澳门艺术家作品展于2020

年11月19日下午6时30分在中国与葡语国家商

贸合作服务平台综合体举行开幕仪式。

　　中葡论坛(澳门)常设秘书处丁恬副秘书

长，中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公

室经济部副部长兼贸易处负责人李华英，中央

人民政府驻澳门特别行政区联络办公室张建华

副部长、外交部驻澳门特区特派员公署冉波参

赞，葡萄牙驻澳门和香港总领事欧冠溢、东帝

汶派驻代表东晨光（代表东帝汶驻华大使）、

澳广视执行委员会主席罗崇雯、东方葡萄牙学

会会长夏祖尧等嘉宾出席主礼。

　　在疫情下，本届中葡文化周以线上线下相

结合的新形式举行。丁恬副秘书长在致辞时表

示，线下艺术家作品展极大地丰富了文化周的

活动内容。疫情虽然阻碍了葡萄牙和东帝汶两

位艺术家到现场参与，却无法阻隔文化的交

流，他们的介绍视频短片上传至“文化周”专

题网站，具有代表性的作品也带来了澳门，同

澳门艺术家的作品共同参展，呈现当前葡语国

家与澳门当代艺术的多元面貌和发展。中葡论

坛常设秘书处将继续利用好澳门广泛联系葡语

国家的有利条件，推动中国与葡语国家的文化

交流，实现文明互鉴、民心相通。

第十二届中国—葡语国家文化周
—艺术家作品展览开幕
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嘉宾与澳门艺术家合影
Fotografia de grupo entre os convidados e o artista macaense

　　三个艺术家作品展，分别展示葡萄牙艺术

家拉奎尔·格拉里路（Raquel Gralheiro）的画

作 、 东 帝 汶 艺 术 家 贝 纳 迪 诺 · 苏 亚 雷 斯

（Bernardino Soares）的摄影作品，以及澳

门本地艺术家马伟图（Alexandre Marreiros）

的画作。

　　来自葡萄牙的造型艺术家拉奎尔·格拉里路

注重刻画女性人物，作品表现了其对女性身体

的 极 致 探 索 与 超 凡 想 象 。 其 作 品

展《POP-PIN》，通过混合象征与现实主义手

法，给人波普艺术的感觉，向自己和整个世界

传递积极的能量、舒畅的关系、好运、和平、

欢乐以及纯粹色彩的力量。

　　东帝汶的贝纳迪诺·苏亚雷斯的摄影作品富

有想象力。其摄影作品展《言行谨慎》不仅生

动表现了岁月剥蚀下的张张面孔，还抽丝剥茧

地展示了东帝汶极其多元的文化，从中部地区

豪气满满的曼巴耶族到来自太平洋美拉尼西亚

移居至罗若西岛的骁勇善战的迈卡西族，呈现

了东帝汶独一无二的的人文面貌。 

　　澳门艺术家马伟图是青年建筑师、设计

师，也是一名融合澳门东西方文化的手工艺术

家。其作品展《耳语空间》蕴含文化融合，多

重元素在其作品中展现得淋漓尽致，丰富而严

谨，作品引人入胜，将澳门土生葡人的艺术继

续发扬光大。

　　同期，中国与葡语国家商贸合作服务平台

综合体多功能厅设有“中葡论坛成果展”，介

绍中葡论坛发展历程和成果，并展示葡语国家

的文化风情及产品。
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嘉宾欣赏作品展
Excursão às Exposições

Realizou-se a Cerimónia de Inauguração da Exposição das Obras Artísticas de Portugal, Timor-Leste e 
Macau, pelas 18h30 horas em 19 de Novembro de 2020, no Complexo de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, actividade integrada da 12.ª Semana Cultural da 
China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a 
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau).

A Cerimónia contou com a presença do Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de 
Macau, Dr. Ding Tian, da Directora-Geral Adjunta da Delegação Comercial do Departamento dos Assuntos 
Económicos do Gabinete de Ligação do Governo Central da China na RAEM, Dra. Li Huaying, da 
Directora-Geral Adjunta do Departamento dos Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do Governo 
Central da China na RAEM, Dra. Zhang Jianhua, do Conselheiro do Comissariado do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da China na RAEM, Dr. Ran Bo, do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong 
Kong, Embaixador. Paulo Cunha Alves, do Delegado de Timor-Leste junto do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau em representação do Embaixador de Timor-Leste em Pequim, Dr. Danilo Henriques, da 
Presidente da Comissão Executiva da Teledifusão de Macau, Dra. Lo Song Man e do Director do Instituto 
Português do Oriente, Dr. Joaquim Ramos Coelho, entre outros.

Inauguraram-se Exposições das Obras Artísticas da 
12.ª Semana Cultural da 

China e dos Países de Língua Portuguesa
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Devido à epidemia, a presente edição da Semana Cultural da China e dos PLP realizou-se de forma online e 
offline. O Secretário-Geral Adjunto do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, assinalou, no seu discurso, que as 
Exposições das Obras Artísticas offline vieram a enriquecer significativamente o conteúdo das actividades 
integradas da Semana Cultural. A epidemia restringe a presença no local da Exposição dos artistas de 
Portugal e de Timor-Leste, mas não impede o intercâmbio cultural, sendo os vídeos de apresentação sobre 
as suas obras carregados na página temática da “12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua 
Portuguesa”, e as suas obras mais representativas trazidas a Macau para serem exibidas nas Exposições 
com as obras artísticas de Macau, demonstrando a diversidade e o desenvolvimento da arte contemporânea 
dos PLP e de Macau. Finalizou que o Fórum de Macau iria continuar a utilizar bem as vantagens de Macau 
dotado de contacto amplo com os PLP, para promover o intercâmbio cultural entre a China e os PLP, bem 
como de concretizar a aprendizagem mútua entre civilizações e o entendimento entre os povos.

Nas 3 Exposições das Obras Artísticas, foram exibidas respectivamente as pinturas da artista portuguesa, 
Dra. Raquel Gralheiro, as fotografias do artista timorense, Dr. Bernardino Soares, e as pinturas do artista 
macaense, Arq. Alexandre Marreiros.

Fascinada pelas figuras femininas, as obras da artista portuguesa, Dra. Raquel Gralheiro, levam-na a uma 
exploração extrema do corpo feminino e do imaginário. Na exposição das suas obras intitulada “POP PIN”, 
notou-se um misto de figurativo e realista que por vezes chega a lembrar a Pop Art. A boa energia, as 
relações fluídas, a boa sorte, a paz, a alegria, a força das cores puras, constituem o que Raquel Gralheiro 
deseja para si e para o mundo em geral.

As fotografias do Bernardino Soares são muito inspiradas. A exposição das suas obras intitulada “HELIK” 
(Discreto) apresentou não apenas figuras calejadas, marcadas pelo devir do tempo, mas também permitiu 
melhor desfibrar essa extraordinária pluralidade de culturas que foi unindo os orgulhosos mambae das 
alturas dos muitos laus aos intrépidos makassae que do Pacífico melanésio chegaram à ilha do Lorosae, o 
que demonstrou a ímpar aparência cultural de Timor-Leste.

O artista de Macau, Dr. Alexandre Marreiros, é um jovem arquitecto, desenhador e certamente artesão pelas 
encruzilhadas culturais de Macau. Na exposição das suas obras intitulada “Salas Sussurrantes” 
testemunha-se uma integração cultural, com elementos diversificados que se pervagam no seu desenho 
pormenorizado, rico e rigoroso. As suas obras são muito atraentes, o que ajuda a divulgação da arte dos 
macaenses.

À margem da Exposição, na sala polivalente do Complexo instalava-se igualmente a Exposição sobre as 
realizações do Fórum de Macau que apresentou a sua evolução de desenvolvimento e os resultados 
alcançados, bem como as culturas, costumes e produtos dos PLP.



中葡文化周新模式效果显著
成功打造文化交流虚拟平台

　　面对蔓延全球的新冠肺炎疫情，由中葡论

坛（澳门）常设秘书处主办的2020年“第十二

届中国—葡语国家文化周”首次采用线上和线

下组合的方式举办，并在秘书处官方网站内设

置文化周专题网站，吸引来自中国及葡语国家

逾35,000人次浏览。今届文化周在新常态中采

取新模式呈现，成效显著。

　　常设秘书处举办文化周逾十年，首次利用

秘书处官方网站打造文化交流虚拟平台，播放

中国内地、澳门以及9个葡语国家及地区的视

频，内容包括“艺团歌舞表演”、“手工艺展

示”、“葡语国家美食烹饪教学”、“话剧节

目”。其中“葡语国家美食烹饪教学”节目内

容的点击率最高，既证明了美食是中国与葡语

国家和地区人文交往的重要元素之一，也再次

展示了澳门 “美食之都”的亮丽名片。

　　本届文化周，秘书处重点采用线上宣传，

除利用Google图像广告、Youtube、Facebook、

Wechat贴文广告宣传外，更透过抖音网红作广

泛宣传，覆盖全球2,500万人次，无论传播范

围以及触及面均为历届之冠。  

　　在中葡平台综合体举办的“1+3展览”暨

“中葡文化之旅”，是唯一的线下活动，其内

容即中葡论坛成果展及艺术家作品展，广受澳

门社会各界欢迎，约700人次赴现场参观，期间

葡语国家派驻代表与学生展开了面对面深入互

动交流。

　　秘书处在疫情期间不断探索与创新，首次

成功以线上+线下相结合的模式举办中葡文化

周，扩大了中葡文化周的传播范围，充分发挥

了澳门平台作用，亦为秘书处日后举办其他线

上活动积累了成功经验。

文化周专题网站元素丰富
Página temática da Semana Cultural com grande diversificação de conteúdos
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Resultados notáveis da Semana Cultural do novo modelo
Implementação bem-sucedida duma plataforma de 

intercâmbio cultural virtual

文化周专题网站精选节目
Programas em destaque na Página temática da Semana 
Cultural

Em consequência da propagação mundial da pandemia, a 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de 
Língua Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau foi realizada, em 2020, 
conjugando pela primeira vez um formato online e offline. Foi criada na página oficial do Secretariado 
Permanente, uma subpágina temática exclusivamente dedicada à Semana Cultural que atraiu mais de 
35.000 visualizações da China e dos PLP. Foi assim criado um novo modelo em resposta aos desafios da 
actualidade onde se destaca uns excelentes resultados para o intercâmbio humano e cultural.

Organizada há mais de uma década, o evento organizado pelo Secretariado Permanente, apresentou pela 
primeira vez, nesta nova plataforma de intercâmbio cultural virtual, produções audiovisuais do Interior da 
China, Macau e de nove Países e Regiões de Língua Portuguesa, conteúdos nas vertentes de “Música & 
Dança”, “Artes Plásticas”,“Artesanato”, “Ensino da Gastronomia dos Países de Língua Portuguesa” e 
“Teatro”. Entre os diversos programas, a Gastronomia dos Países de Língua Portuguesa apresentou a maior 
incidência de cliques, consolidando a gastronomia como um dos elementos privilegiados no intercâmbio 
cultural sino-lusófono e em completa sintonia com o cartão de visita de Macau como “Cidade Gastronómica”.

Na passada edição, o Secretariado Permanente privilegiou uma campanha de promoção e divulgação online, 
utilizando não apenas publicidades de imagem no servidor Google e de texto em plataformas digitais como 
Youtube, Facebook e Wechat, como também utilizou as mais populares plataformas digitais como a 
aplicação “TikTok”, alcançando um público de 25 milhões em todo o mundo e ultrapassando, com esta 
cobertura, todas as edições anteriores em termos de divulgação mediática.

Na vertente offline, foram organizadas actividades no Complexo da Plataforma de Serviços para 
a Cooperação Comercial entre a China e os PLP, entre as quais as  Exposições “1+3” e a “Visita Cultural 
Sino-Lusófona”,  respectivamente Exposições de Artes Plásticas e Exposição sobre os resultados do 
Fórum de Macau, que somaram visitas de cerca de 
700 pessoas. À margem das exposições, os 
Delegados dos Países de Língua Portuguesa do 
Secretariado Permanente animaram sessões de 
diálogos abertos e interações face-a-face com os 
estudantes.

No período pandémico, o Secretariado Permanente 
tem procurado, com inovação, promover de forma 
criativa, através dos instrumentos online e offline, a 
realização da Semana Cultural, dando maior 
visibilidade ao evento e aproveitando o papel de 
Macau como Plataforma, e extraiu experiências 
bem-sucedidas para próximas actividades a serem 
desenvolvidas pelo Secretariado Permanente. 



���

Nos dias de 16 e 17 de Janeiro, o Secretariado Permanente convocou a Reunião de Apreciação e Conclusão 
do Relatório da Avaliação Externa do Fórum de Macau, ocasião em que as partes participantes 
concretizaram os trabalhos de avaliação e a conclusão do relatório contando com o empenho dos 
especialistas dos países participantes e da equipa da Academia de Ciências Sociais da China. 

Em Outubro, o Secretariado Permanente lançou oficialmente o Relatório da Avaliação Externa, com o 
objectivo de promover o estudo sobre a implementação das propostas viáveis apresentadas pelos 
especialistas de departamentos governamentais, instituições financeiras, associações sectoriais e 
empresariais, think-tanks, etc.

No dia 13 de Maio, foi lançado o Relatório de Evolução da Cooperação Económica e Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa (2018–2019), um livro patrocinado pelo Secretariado Permanente e 
elaborado pelo Instituto de Comércio Internacional e Cooperação Económica do Ministério do Comércio da 
China, em conjunto com o Instituto de Estudos Sociais e Culturais da Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau. Editado pela primeira vez em formato bilingue nas línguas chinesa e portuguesa, o livro teceu 
uma análise e uma avaliação holísticas sobre a conjuntura actual, características, desafios e tendências 
relativas à cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, realçando 
os avanços mais recentes da construção de Macau enquanto Plataforma entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, com a apresentação de opiniões e sugestões construtivas.

Além disso, o Secretariado Permanente também participou no fórum temático “Tradução Automática, 
Inteligência Artificial e Cidade Inteligente na Era da Big Data” organizado pelo Instituto Politécnico de Macau, 
explorando as tecnologias sofisticadas, estudando e discutindo os resultados mais recentes nas áreas de 
tradução automática, inteligência artificial e cidade inteligente.

　　常设秘书处于1月16-17日在澳门举办了第

三方评估报告终审会暨结题会，在各国专家和

社科院项目组的共同努力下完成了终审和结题

工作。

　 　1 0 月 ， 常 设 秘 书 处 发 布 第 三 方 评 估 报

告，推动各方政府部门、金融机构、行业和

企业协会、智库等研究落实报告中相关可操

作的建议。

　　在常设秘书处支持下，由澳门科技大学社

会和文化研究所及商务部国际贸易经济合作研

究院主编的《中国与葡语国家经贸合作发展报

告(2018-2019)》于5月13日发布。该书首次以

中葡双语同步出版发布，综合分析和评价了中

国与葡语国家经贸合作的现状、特点、问题与

趋势以及澳门建设“中葡平台”的最新进展，

提出建设性的意见和建议。

　　此外，还积极参与澳门理工学院举办的“大

数据时代的机器翻译、人工智慧与智慧城市”专

题论坛，探索前沿科技，研讨机器翻译、人工智

慧及智慧城市领域的最新科研成果。

5
Estudos Académicos

学术研究



九国十方专家聚澳
为中葡论坛献策

　　中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）成

立15周年成效与展望第三方评估报告终审会暨

结题会于1月16及17日在澳门举行，徐迎真秘

书长偕秘书处全体人员、各葡语国家驻华使

节、各方评审专家，以及中国社会科学院课题

组共30余人参加。

　　该课题旨在全面评估中葡论坛成立15年来

的发展成效，并对未来发展提出建议。徐迎真

秘书长致辞时表示，评估课题组完成了调研和

报告初稿写作等工作，并已召开了两次评审

会，来自论坛“九国十方”的专家提出了许多

中肯的意见和建议，完善了评估报告。希望评

估报告能够让更多人了解中葡论坛和中葡经贸

关系的发展历史，并为中葡论坛未来的发展提

供更多可借鉴的经验和建议。

　　几内亚比绍驻华大使马岚‧桑布代表葡语
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中葡论坛（澳门）成立��周年第三方评估报告终审会暨结题会与会者合照
Fotografia de grupo com os participantes da Sessão de apreciação final do relatório da avaliação externa e de conclusão da 
avaliação por ocasião do 15.º aniversário do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa (Macau)
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Realizou-se em Macau, entre os dias 16 e 17 de Janeiro, a sessão de apreciação final do relatório da avaliação 
externa e de conclusão da avaliação, por ocasião do 15.º aniversário do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau). Esta sessão contou com a presença da 
Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen e de todos os membros 
do Secretariado Permanente, do corpo diplomático dos Países de Língua Portuguesa em Pequim, dos 
especialistas para avaliação das partes envolvidas, bem como a equipa de avaliação da Academia de Ciências 
Sociais da China, num total de 30 pessoas.

Reuniram-se os peritos dos 9 países e 10 partes
Macau para apresentar opiniões ao Fórum de Macau

国家驻华使节发言表示，第三方评估报告展示

了中葡论坛成立15年来取得的成果和面临的挑

战，有助于规划短、中期的工作方向，提升中

葡论坛的运行效率，促成合作的“最大化”，

以及推动相关国家的经济发展；并冀报告能对

中葡论坛的工作提出看法和建议，特别是丰富

经济、贸易和金融合作机制，发挥中葡合作发

展基金为中小企业提供融资的作用。

　　中国社会科学院评估组介绍了评估报告的

修改完善情况，并由中国和葡语国家的政府代

表及专家评议相关报告，以便评估报告完成终

审和结题工作。此外，与会者于1月17日下午

先后参观了葡语国家食品展示中心和中国与葡

语国家商贸合作服务平台综合体，了解澳门平

台硬件设施的最新情况。

与会者参观中葡综合体
Visita dos participantes ao Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa
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A avaliação externa tem como objectivo avaliar de forma global o processo de desenvolvimento dos 15 anos 
do estabelecimento do Fórum de Macau, e apresentar propostas para o desenvolvimento futuro do mesmo. A 
Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen referiu no seu discurso que a equipa de avaliação concluiu a investigação 
e pesquisa e também a elaboração da primeira versão do relatório; foram realizadas duas sessões de 
apreciação durante as quais os especialistas dos 9 países e 10 partes do Fórum de Macau apresentaram 
várias opiniões e propostas pertinentes, melhorando o relatório de avaliação. A Secretária-Geral espera que o 
relatório de avaliação permita que mais pessoas adquiram conhecimento sobre a história de evolução do 
Fórum de Macau e das relações económicas e comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa, 
bem como disponibilize mais experiência e sugestões de referência para o futuro desenvolvimento do Fórum 
de Macau.

O Embaixador da Guiné-Bissau em Pequim, Dr. Malam Sambú interviu, em representação do corpo diplomático 
dos Países de Língua Portuguesa em Pequim,  e referiu no seu discurso que o relatório da avaliação externa 
permite apresentar os resultados obtidos nos últimos 15 anos do estabelecimento do Fórum de Macau e os 
desafios a enfrentar, facilitando o planeamento da orientação de trabalho para curto e médio prazo e elevando a 
eficiência de funcionamento do Fórum de Macau, com vista a promover a optimização das cooperações, bem 
como fomentar o desenvolvimento económico dos países envolvidos. O Embaixador espera que o relatório 
possa apresentar opiniões e propostas sobre o trabalho do Fórum de Macau, especialmente enriquecer o 
mecanismo de cooperação nos âmbitos de economia, comércio e finanças e desempenhar o papel do Fundo de 
Cooperação e Investimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa para financiar as pequenas e 
médias empresas.

A equipa de avaliação da Academia de Ciências Sociais da China apresentou a revisão e o progresso de 
aperfeiçoamento do relatório da avaliação. Os especialistas e representantes dos governos da China e dos 
Países de Língua Portuguesa comentaram o relatório, a fim de efectuar a apreciação final e conclusão do 
relatório de avaliação. Durante a tarde do dia 17 de Janeiro, os participantes visitaram o Centro de Exposição 
dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa e o Complexo da Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, com o objectivo de conhecerem a 
evolução das obras das instalações da plataforma de Macau.

九国十方专家出席第三方评估报告终审会暨结题会
Participação dos peritos dos 9 países e 10 partes na Sessão de apreciação final do relatório da avaliação externa e de conclusão 
da avaliação
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　　由中葡论坛（澳门）常设秘书处支持，商

务部国际贸易经济合作研究院、澳门科技大学

社会和文化研究所主编，社会科学文献出版社

出版的《中国与葡语国家经贸合作发展报告

(2018-2019)》新书发布会于2020年5月13日上

午，在澳门科技大学举行。中葡论坛（澳门）

常设秘书处丁恬副秘书长、黄伟麟副秘书长、

澳门中联办经济部贸易处姚瑶处长、高等教育

局曾冠雄副局长、澳门科技大学庞川副校长以

及中葡论坛常设秘书处葡语国家派驻代表等30

人出席。

　　丁恬副秘书长表示，中葡论坛自2003年成

立以来，在各与会国的共同努力和澳门特区政

府的支持下，以葡语为纽带，将中国内地、澳

门和八个葡语国家等九国十方连接起来，开展

互利合作和友好交流，不断创造新的发展机

会，惠及中国与葡语国家近17亿人口。中国与

葡语国家之间各领域合作日益密切、不断加

强，澳门联系中国与葡语国家的平台作用日益

凸显，中国内地、澳门特区和葡语国家的合作

日益紧密，为国际间开展跨区域合作发挥了良

好的示范作用。当前，新冠肺炎疫情肆虐全

球，包括论坛与会各方在内的全球经济复苏与

发展又添变数。如何在疫情期间及疫后时期保

持中国与葡语国家交流与合作的发展态势，将

成为中葡经贸合作发展的重大课题，期待专家

学者积极建言献策。

　　庞川副校长表示，近年来，中国与葡语国

家除在进出口贸易、投资、基础设施建设、能

源、人力资源等传统领域不断深耕外，还不断

开拓新兴合作领域，在载人航天、深海探测等

高科技和现代服务贸易等方面都取得了较好成

绩。在新的时期，澳门应进一步推进“中葡平

台”建设，进一步明确其定位，丰富其功能，

大力推动葡语国家与粤港澳大湾区的实质性对

接。充分发挥单独关税区及对外联系网络等优

势，抓住共同开发横琴的历史性机遇，拓展发

丁恬副秘书长致辞
Uso de palavra do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian
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展空间，挖掘发展资源，强化对外开放合作功

能，搭建内地与“一带一路”沿线国家和地

区、葡语及拉丁语系国家和地区交流合作的通

道，助力国家全面开放。

　　由顾学明、林广志主编的《中葡经贸合作

蓝皮书》在澳门“一国两制”新实践和粤港澳

大湾区建设背景下，综合分析和评价了中国与

八个葡语国家经贸合作的现状、特点、问题与

趋势以及澳门建设“中葡平台”的最新进展，

并提出建设性的意见和建议。该书收录了来自

中国内地、澳门、葡萄牙的三十多位学者撰写

的文章，首次以中葡双语同步出版发布。
庞川副校长致辞
Uso de palavra do Vice-Reitor, Dr. Pang Chuan

No dia 13 de Maio de manhã, foi realizada na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST, em sigla 
inglesa) uma 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, incluindo os Secretários-Gerais 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 na RAEM, Dra. Yao 
Yao, o Subdirector da Direcção dos Serviços do Ensino Superior, Dr. Chang Kun Hong, o Vice-Reitor da MUST, 
Dr. Pang Chuan, como também os Delegados dos Países de Língua Portuguesa juntos do Secretariado do 
Fórum de Macau.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, apontou que desde a criação em 2003, contando com os esforços 
conjuntos de todos os países participantes e do apoio do Governo da RAEM, o Fórum de Macau veio a 
aproveitar a língua portuguesa como um elo de ligação para integrar os 9 países de 10 partes, nomeadamente 
o Interior da China, Macau e os 8 Países de Língua Portuguesa, com uma população total de cerca de 1,7 mil 
milhões de pessoas, para realizarem cooperações de benefício mútuo, intercâmbios amistosos e criarem 

Lançamento do Relatório de Evolução da Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa (2018 - 2019)
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《中葡经贸合作蓝皮书》发布仪式
Cerimónia de Lançamento do Livro Azul da Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

incessantemente novas oportunidades de desenvolvimento. A cooperação entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa de todos os sectores veio a tornar-se cada vez mais estreita e consolidada, tendo 
demostrado o papel de Macau como Plataforma entre os dois lados e desempenhando um papel exemplar da 
cooperação inter-regional para o mundo. Acrescentou que, actualmente, o surto epidémico mundial causado 
pelo novo tipo de coronavírus volta a aumentar incertezas na recuperação e no desenvolvimento da economia 
mundial. Os países participantes do Fórum não se salvam sozinhos. Como tal, fez desejo de que os 
especialistas pudessem apresentar activamente 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, um dos temas de investigação de maior peso sobre o 
desenvolvimento da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa no próximo futuro.

O Vice-Reitor, Dr. Pang Chuan referiu que, nos últimos anos, para além da cooperação nos sectores 
tradicionais, entre os quais o comércio de importação e exportação, investimento, construção de infraestrutura, 
energia, recursos humanos, etc., a China e os Países de Língua Portuguesa têm explorado, de forma activa, 
as novas áreas de cooperação, tais como voos aeroespaciais tripulados, exploração em alto mar e outros 
serviços de alta tecnologia e comércio de serviço moderno, conseguindo resultados frutíferos. Nesta nova era, 
Macau deve reforçar o posicionamento e enriquecer o conteúdo da "Plataforma entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa", bem como promover contactos pragmáticos entre os Países de Língua Portuguesa e a 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Deve aproveitar ao máximo as vantagens de zona aduaneira 
autónoma e rede de contacto externo, como também as oportunidades históricas no desenvolvimento conjunto 
de Hengqin, combinar as vantagens de espaço e recursos, fortalecer a função de abertura para o exterior e 
criar canais de intercâmbio e cooperação entre o interior da China, os países e regiões ao longo de "Uma Faixa 
e Uma Rota", os países e regiões de língua portuguesa e latinos, no sentido de ajudar a China a realizar a 
abertura plena.
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赠书仪式
Sessão de oferta de livros

嘉宾合影
Foto de grupo dos convidados

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, fez análise e avaliação sob o contexto de novos 
avanços da implementação de “Um Pais, 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 andamento mais recente da construção de Macau enquanto Plataforma entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, apresentando opiniões e sugestões construtivas. 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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专题论坛宣传海报
Cartaz promocional do 
fórum temático 

中葡论坛（澳门）常设秘书处
参与“大数据时代的机器翻译、

人工智能与智慧城市”
专题论坛

　　澳门理工学院于7月16日以线上方式举办

“大数据时代的机器翻译、人工智能与智慧

城市”专题论坛，探索前沿科技，研讨机器

翻译、人工智能及智慧城市领域的最新科研

成果。

　　中葡论坛（澳门）常设秘书处副秘书长

丁恬应邀发表题为“工欲善其事，必先利其

器—机器翻译助力澳门平台建设”的发言，

指出进一步加强澳门中葡双语人才基地建

设，以及进一步完善机器翻译系统建设是未

来开展中葡合作的重要基础工作。他认为，

需要通过与会各方高校间的交流合作，科研

机构的密切沟通、双语教师培养以及引进外

部人才等举措，扩大中葡双语人才储备基础

和资源整合，使澳门联系中葡的语言优势和

纽带作用得到最大的发挥。

丁恬作专题发言
Dr. Ding Tian a proferir o discurso
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No dia 17 de Julho, foi realizado online o fórum temático intitulado “A Tradução Automática, Inteligência 
Artificial e Cidade Inteligente na Era de Big Data”. Organizado pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM), o  
evento efectuou uma abordagem na exploração das tecnologias de ponta, tendo igualmente apresentado 
novos resultados atingidos na investigação científica nas áreas da tradução automática, inteligência artificial e 
cidade inteligente. 

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, foi convidado a 
proferir um discurso sob o tema “a execução bem-sucedida de um trabalho conta um instrumento 
efectivo—tecnologias de tradução automática apoia à construção da Plataforma de Macau”. O Dr. Ding 
apontou que, o reforço persistente da construção da Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e 
Português em Macau e o aperfeiçoamento ininterrupto de pesquisa nos sistemas de tradução automática, 
constituem as duas tarefas fundamentais para o futuro desenvolvimento da cooperação entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa. Ele assinalou que, as partes participantes desse evento devem promover o 
intercâmbio e a cooperação com as instituições de ensino superior, bem como uma comunicação estreita entre 
as instituições de investigação científica, devendo igualmente fomentar a formação de professores bilingues e 
a introdução de talentos externos, para consolidar a base de talentos bilingues em chinês e português e 
integrar os recursos disponíveis, aproveitando assim ao máximo as vantagens linguísticas e o papel de Macau 
como elo de ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou
no fórum temático “Tradução Automática, Inteligência 

Artificial e Cidade Inteligente na Era de Big Data"

专题论坛的线上举行情况
A realização on-line do fórum temático
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丁恬副秘书长主持报告发布仪式
Dr. Ding Tian presidiu a Cerimónia de Lançamento

《中国—葡语国家经贸合作论坛      
成立15周年成效与展望第三方评估》

报告发布

　　受中葡论坛（澳门）常设秘书处和澳门特

区政府委托、由中国社会科学院世界经济与政

治研究所开展的《中国—葡语国家经贸合作论

坛（澳门）成立15周年成效与展望第三方评

估》报告于10月21日正式发布。中葡论坛常设

秘书处丁恬副秘书长主持报告发布仪式。商务

部台港澳司孙彤司长、葡语国家驻华使节、澳

门特区政府代表及中国社会科学院世界经济与

政治研究所张宇燕所长等嘉宾出席。

　　中葡论坛成立15周年第三方评估工作于

2018年启动，旨在回顾与评估中葡论坛前15年

的发展与成效，并对未来发展提出政策性建

议。丁恬副秘书长致辞表示，第三方评估报告

凝聚了论坛与会九国十方专家学者的智慧和努
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力，是十分有意义的成果，希望这份评估报告

能够让更多人了解中葡论坛、澳门平台和中葡

经贸关系的发展历史，并在“一带一路”合作

倡议和粤港澳大湾区建设等重大发展机遇下，

激发各方对论坛更多的研究和对进一步深化中

葡间关系更广泛的思考，推动中葡间各领域发

展不断迈上新台阶。

　　第三方评估报告认为，15年来，中葡论坛

开创了多国政府间合作的新模式，充分发挥澳

门联系中国与葡语国家的平台作用，显著提升

了中国与葡语国家的经贸合作水平。为促进中

葡论坛未来发展，报告建议：促进贸易投资便

利化，完善中小微企业发展环境；拓展产业合

作领域；创新金融合作模式；加强教育合作与

人文交流；推进国际发展合作；深化中葡商贸

合作服务平台建设；完善中葡论坛机制建设。

O Relatório da Avaliação Externa por ocasião do 15.º aniversário do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, encomendado pelo Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau e pelo Governo da RAEM e realizado pelo Instituto da Economia e Política Mundial da 
Academia de Ciências Sociais da China, foi oficialmente lançado no dia 21 de Outubro, em Macau. O 
Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, presidiu a 
Cerimónia de Lançamento, que contou com a participação do Director-Geral do Departamento dos Assuntos 
de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio, Dr. Sun Tong, do corpo diplomático dos Países de 
Língua Portuguesa na China, do representante do Governo da RAEM e do Chefe da equipa de projecto e 
Director do Instituto da Economia e Política Mundial da Academia de Ciências Sociais da China, Dr. Zhang 
Yuyan, entre outros convidados.

Em 2018, a Avaliação Externa por ocasião do 15.º aniversário do Fórum de Macau foi iniciada, e tem por 
objectivo fazer uma retrospectiva e análise do desenvolvimento e resultados obtidos durante os 15 anos de 
existência do Fórum de Macau e, simultaneamente apresentar sugestões sobre políticas a implementar para 
o seu desenvolvimento futuro. No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que o 
Relatório compilou a sabedoria e a dedicação das 10 partes provenientes dos 9 Países Participantes do Fórum 
de Macau, trata-se de um instrumento muito valioso e expressou o desejo que o documento, sirva para melhor 
divulgar o Fórum de Macau, a Plataforma de Macau e a história do desenvolvimento das relações económicas 
e comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa, possa ainda encorajar as diversas partes, no 
âmbito das enormes oportunidades de desenvolvimente, entre as quais a iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" e 
a construção da Grande Baía  Guangdong-Hongkong-Macau, para realizar outros estudos sobre o Fórum de 

Lançamento do Relatório da Avaliação Externa por 
ocasião do 15.º aniversário do Fórum para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa
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与会嘉宾合影
Fotografia de grupo dos convidados 

Macau e incentivar uma reflexão mais aprofundada sobre as relações entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, promovendo continuadamente o desenvolvimento das diversas áreas entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa para o novo patamar.

Considera-se, no Relatório da Avaliação Externa, que o Fórum de Macau criou uma nova forma de cooperação 
intergovernamental entre vários países, desempenhando plenamente o papel de Macau enquanto plataforma 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e elevando o nível da cooperação económica e comercial entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa. No que diz respeito ao desenvolvimento futuro do Fórum de Macau, 
apresentam-se no relatório, algumas sugestões, nomeadamente, a promoção da facilitação do comércio e 
investimento, o aperfeiçoamento do ambiente para o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas 
(MPME), a exploração das áreas de cooperação de indústrias, a inovação da forma de cooperação financeira, o 
reforço da cooperação na educação e no intercâmbio cultural, a promoção de cooperação do desenvolvimento 
internacional, o aprofundamento da construção de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e o aperfeiçoamento do mecanismo do Fórum de 
Macau.
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丁恬副秘书长应邀出席
《葡语国家发展报告（2020）》

发布仪式

　　《葡语国家发展报告（2020）》发布仪式

暨后疫情时期葡语国家经济社会发展研讨会于11

月25日在北京举办。中葡论坛常设秘书处丁恬副

秘书长应邀通过视频方式出席开幕式并致辞。

　　丁恬副秘书长介绍了中葡论坛自2003年成

立以来的发展和成果并表示，中国葡语国家研

究中心通过编撰出版《葡语国家发展报告》，

开展中国与葡语国家经济社会发展以及合作方

向的有关研究，积极为中国与葡语国家借助澳

门平台开展合作建言献策。希望透过是次研讨

会，与各方专家探讨，后疫情时期如何利用

“一带一路”和粤港澳大湾区建设等重大发展

机遇，进一步促进中葡间交流与合作。

　　由中国葡语国家研究中心编撰的《葡语国

家发展报告（2020）》（葡语国家蓝皮书）既分析

葡语国家经济发展状况，又展现分布于四大洲

的葡语国家在世界经济格局中的地位和作用，

梳理了中国与葡语国家经贸合作取得的成绩。

　　蓝皮书发布仪式后进行后疫情时期葡语国

家经济社会发展研讨会。对外经济贸易大学国

家对外开放研究院区域国别研究院中国葡语国

家研究中心，中国社会科学院西班牙研究中

心、拉美所研究中心、世界经济政治研究所，

上海外国语大学西方语系葡语教研室，中国国

际问题研究院对外联络处，中国非洲研究院，

暨南大学，中国澳门学学会代表等嘉宾参与。

《葡语国家发展报告（����）》发布仪式暨后疫情时期葡语国家经济社会发展研讨会
Cerimónia de Lançamento do “Relatório de Desenvolvimento dos Países de Língua Portuguesa (2020)” e o Seminário sobre o 
Desenvolvimento Socioeconómico Pós-Epidémico dos Países de Língua Portuguesa



Realizaram-se no dia 25 de Novembro, em Pequim, a Cerimónia de Lançamento do “Relatório de 
Desenvolvimento dos Países de Língua Portuguesa (2020)” e o Seminário sobre o Desenvolvimento 
Socioeconómico Pós-Epidémico dos Países de Língua Portuguesa. A convite da parte organizadora, o 
Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian foi convidado a 
participar na Cerimónia de Abertura e proferiu um discurso por videoconferência.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, apresentou o desenvolvimento e as realizações do Fórum de Macau 
desde a sua criação em 2003, e sublinhou que o Centro Chinês de Estudos dos Países de Língua Portuguesa 
(CCEPLP) tem-se empenhado no seu levantamento de sugestões construtivas relativas ao aproveitamento da 
Plataforma de Macau no sentido da cooperação sino-lusófona, através da compilação e lançamento do 
“Relatório de Desenvolvimento dos Países de Língua Portuguesa”, no qual foram efectuados os estudos sobre 
o desenvolvimento socioeconómico e as potenciais áreas da cooperação entre a China e os PLP. Manifestou, 
no seu discurso, o desejo de tirar o partido deste seminário para uma abordagem com os peritos das partes 
envolvidas na exploração das oportunidades de desenvolvimento, trazidas pela iniciativa “Uma Faixa, Uma 
Rota” e pela Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, de forma a dinamizar o intercâmbio 
e a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Editado pelo CCEPLP, o “Relatório de Desenvolvimento dos Países de Língua Portuguesa (2020)” (Livro Azul) 
apresenta uma análise do desenvolvimento socioeconómico dos PLP espalhados por quatro continentes e a 
sua posição na conjuntura económica mundial, assim 
como um balanço abrangente sobre os resultados 
obtidos na cooperação económica e comercial entre a 
China e os PLP.

Após a cerimónia de lançamento do Livro Azul, realizou-se 
o Seminário sobre o Desenvolvimento Socioeconómico 
Pós-Epidémico dos Países de Língua Portuguesa, contando 
com a presença dos representantes das seguintes 
instituições: CCEPLP da Academia de Estudos de Economia 
Aberta da China da Universidade de Economia e Comércio 
Externo; Centro de Estudos Espanhóis, Centro de Estudos 
Latino-Americanos, e Instituto de Economia e Política 
Mundial da Academia Chinesa de Ciências Sociais; 
Departamento de Português da Faculdade de Estudos 
Europeus e Latino-Americanos da Universidade de Estudos 
Internacionais de Xangai; Departamento de Relações 
Públicas do Instituto de Estudos Internacionais da China; 
Instituto China-África; Universidade de Jinan e Sociedade 
de Macaulogia da China. 

Secretário-Geral Adjunto Ding Tian participou na 
Cerimónia de Lançamento do 

“Relatório de Desenvolvimento dos 
Países de Língua Portuguesa (2020)”

丁恬副秘书长连线参与研讨会
Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian no 
Seminário por videoconferência
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6
Outras atividades

其他活动



　　中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）

常设秘书处推出全新网站www.forumchinaplp. 

org.mo，以中、葡、英三种语言发布，透过丰

富资讯内容，优化中国及各与会葡语国家的资

讯，美化版面设计，升级网站系统，让使用者

能更便捷地浏览网站内容，把网站搭建为中国

与葡语国家的沟通平台，加强中国与各与会葡

语国家的交流和合作，推动中葡平台建设。

　　常设秘书处全新网站将突出最新消息栏

目，便利使用者直接透过网站获取中葡论坛的

最新资讯，同时突出论坛与会葡语国的概况，

使用者只要点入各国的国旗图像，便可获取该

国的最新状况。常设秘书处透过网站介绍工作

动态、中国与葡语国家经贸合作情况、葡语国

家贸易投资商机以及澳门中葡商贸合作服务平

台等相关情况，为公众提供更多中葡论坛和中

葡平台的资讯。

　　受到新冠肺炎疫情的影响，“第十二届中

国－葡语国家文化周”首次以线上和线下两种

方式同时举行，其中线上的内容于10月22日率

先启播。为了能让全球观众以不同形式感受与

体验多元的中葡文化，常设秘书处开通了“文

化周”专题网站，（semanacultural.forumchinaplp. 

o r g . m o )专题网站提供了分别来自中国（山

东）、安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、

莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝
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中葡论坛常设秘书处官方新网站
Nova edição da página electrónica oficial do Secretariado Permanente do Fórum de Macau

中葡论坛常设秘书处新网站
与文化周专页同步上线
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Foi lançada a nova edição da página electrónica oficial do Secretariado Permanente do Fórum para a 
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau): 
www.forumchinaplp.org.mo, acessível em línguas Chinesa, Portuguesa e Inglesa. A nova edição dispõe dum 
vasto leque de informações pertinentes sobre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLP), tendo uma 
apresentação gráfica aprimorada e o sistema informático actualizado. Para além de disponibilizar aos 
utilizadores maior conveniência na consulta de conteúdos, a nova página electrónica é concebida para servir 
duma plataforma virtual de comunicação sino-lusófona para reforçar o intercâmbio e a cooperação em prol da 
construção de Macau enquanto Plataforma entre a China e os PLP. 

Destinada aos utilizadores da China e dos PLP, na nova página electrónica se destaca a coluna de ‘Últimas 
Informações’, possibilitando o acesso directo dos utilizadores às notícias mais recentes do Fórum de Macau. 
Destaca-se igualmente no site a parte da ‘Apresentação Geral dos PLP’ para o acesso às novidades dos PLP 
através de clique na imagem da bandeira do país respectivo. Através desse novo portal, o Secretariado 
Permanente irá divulgar informações recentes das actividades do Fórum de Macau, dando a conhecer ao 
público um conjunto de informações úteis, nomeadamente situações da cooperação económica e comercial da 
China e os PLP, oportunidades do negócio e do investimento no mundo lusófono bem como progressos da 
construção de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os PLP, 
entre outras. 

Devido ao impacto da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus (COVID-19), a 12.ª Semana Cultural da 
China e dos PLP foi realizada, pela primeira vez, em formas virtual e física (online e offline) simultaneamente, 
sendo a parte online lançada antecipadamente a 22 de Outubro. A fim de permitir aos espectadores em todo 
o mundo experienciarem a diversidade cultural da China e dos PLP, o Secretariado Permanente actualizou a 
sua página electrónica oficial, nela lançou igualmente a página especial da Semana Cultural: (semanacultural. 
forumchinaplp.org.mo), disponível a partir de 22 de Outubro, na qual contempla cerca de 40 apresentações 
virtuais de excelência, classificando-se em  mostras de dança e música, artesanato, gastronomia, entre outras 
apresentações artísticas e culturais, provenientes de 11 países e regiões, nomeadamente a China (Província 
de Shandong), Angola, o Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, 
Timor-Leste, Goa, Damão e Diu e Macau.

Lançamento simultâneo da nova edição da 
página electrónica oficial do Secretariado do Fórum de 

Macau e da Página Electrónica Especial da Semana Cultural

汶、果阿·达曼·第乌和澳门共11个国家和地区

的近四十场次的文艺精品，展现中国与葡语国

家（地区）歌舞艺术、手工艺、烹饪美食和文

化风采，该专题网站亦同时附设在中葡论坛新

网站，使用者可以于10月22日起浏览网站上的

精彩节目。

　　此外，针对新冠肺炎疫情这一全世界共同

面临的一次严重危机，常设秘书处新官方网站

丰富了“齐心抗疫  做好防护”栏目内容，以加

强中葡间抗疫合作。



第十二届中国－葡语国家文化周专页
Página electrónica especial da 12.ª Semana Cultural da 
China e dos PLP
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Dado que o surto da COVID-19 se traduz tanto num crise profundo como num desafio global, é imperioso que 
todos os países envidem esforços para vencer a epidemia. O Secretariado Permanente adicionou na sua 
página oficial, os conteúdos  intitulares “Unidos no combate à epidemia! Mais prevenção para melhor 
protecção!”  com vista a promover a cooperação entre a China e os PLP no combate à COVID-19.
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O Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa (GASPF) convidou uma representante do Comissariado contra a Corrupção 
(CCAC) para a realização de duas palestras temáticas, nos dias 24 e 25 de Novembro do corrente ano, 
respectivamente intituladas “Carácter nobre, conduta íntegra” e “Consciência de integridade”, no sentido de 
consolidar a consciência de integridade e de cumprimento da lei dos funcionários do GASPF.

A oradora começou por apresentar as principais funções do CCAC, tendo abordado seguidamente os deveres dos 
funcionários públicos, as infracções como corrupção passiva e corrupção activa, o conflito de interesses, o regime de 
impedimento, assim como respectiva legislação. 
Além disso, ainda explicou e analisou os actos ilegais 
que possam constituir infracções contra a integridade 
e a honestidade no exercício das funções, bem como 
as penas respectivamente aplicadas, através dos 
casos reais. 

As palestras, para além de permitir aos trabalhadores 
aprofundarem o conhecimento sobre o cumprimento 
de deveres e regulamentos no desempenho das 
funções, assim como permitiu-lhes darem a conhecer 
a importância da consciência da integridade, da 
lealdade e responsabilidade em relação à sociedade. 
No futuro, o GASPF continuará a convidar o CCAC 
para organizar palestras temáticas, a fim de reforçar 
constantemente o senso de integridade, honestidade 
e o cumprimento das leis, bem como promover a 
construção dos valores íntegros.   

中国与葡语国家经贸合作论坛
常设秘书处辅助办公室举办廉政讲座
　　为巩固工作人员的廉洁守法意识，中葡论

坛常设秘书处辅助办公室邀请廉政公署分别于

本年11月24日及25日为全体工作人员举办两场

题为“持廉守政”及“廉洁意识”专题讲座。

　　廉政公署代表首先介绍廉政公署的职能，

深入讲解公职人员义务、行贿受贿的违法行

为、利益冲突、回避制度及有关法律规定等，

并综合实际案例，阐述和分析于执行公务期间

可能构成违反廉洁诚信的违法行为，以及相关

的刑罚。

　　是次讲座，除了让人员深入了解自身在职

务上应当遵守的义务和规则外，更明确廉洁奉

公、忠诚尽责对社会的重要性。未来，中葡论

坛常设秘书处辅助办公室将继续邀请廉政公署

举行相关专题讲座，以持续加强人员廉洁守法

的意识，促进廉政建设。

中葡论坛常设秘书处辅助办公室举办廉政讲座
realização de palestras sobre a integridade no Gabinete de 
Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do 
Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa 
organizou palestras sobre a integridade
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Evolução dos membros do

Secretariado Permanente do
Fórum de Macau

秘书处成员动态



　　中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）常

设秘书处徐迎真秘书长结束在澳门的任期，于

9月13日离任。

　　徐迎真秘书长自2016年7月在常设秘书处

工作以来，曾参与中葡论坛第五届部长级会

议、中葡论坛成立15周年、澳门特别行政区成

立20周年等系列重大活动，致力于促进中国与

葡语国家经贸关系发展及支持澳门中葡商贸合

作服务平台建设。

　　离任前，徐迎真秘书长分别向中央人民政

府驻澳门特别行政区联络办公室、澳门特别行

政区政府相关部门及有关葡语国家驻澳门外交

机构负责人辞行，并诚挚地感谢各界人士对中

葡论坛常设秘书处工作的大力支持。
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徐迎真秘书长向经济财政司李伟农司长辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do 
Secretário para a Economia e Finanças, Dr. Lei Wai Nong

徐迎真秘书长向中联办傅自应主任辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do Director-Geral
do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na 
RAEM, Dr. Fu Ziying

徐迎真秘书长离任
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徐迎真秘书长向澳门贸易投资促进局
刘伟明主席辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do 
Presidente do Instituto de Promoção do Comércio 
e do Investimento de Macau, Dr. Lau Wai Meng

徐迎真秘书长向中联办姚坚副主任辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do Director-Geral Adjunto do Gabinete de 
Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Dr. Yao Jian

徐迎真秘书长向经济局戴建业局长辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do Director dos 
Serviços de Economia, Dr. Tai Kin Ip



徐迎真秘书长向莫桑比克驻澳门总领事馆 Rafael Custódio Marques 总领事辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do Cônsul-Geral da República de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), Dra. Xu Yingzhen, terminou o seu mandato em Macau a 
13 de Setembro.

Assumindo funções em Julho de 2016 com a sua tomada de posse no cargo de Secretária-Geral do 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, a Dra. Xu Yingzhen presidiu nesta qualidade uma série de 
eventos de grande importância no âmbito do Fórum de Macau, entre os quais a 5.ª Conferência Ministerial do 
Fórum de Macau, a celebração do 15.º Aniversário da Criação do Fórum de Macau e também participou 
empenhadamente nas comemorações do 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM. A Dra. Xu Yingzhen 
tem-se dedicado afincadamente na promoção das relações económicas e comerciais sino-lusófonas e no 
apoio na construção de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa.

Antes da cessação das funções, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen despediu-se dos responsáveis do 
Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, das autoridades relevantes do Governo da RAEM 
e das instituições diplomáticas dos Países de Língua Portuguesa acreditadas na RAEM, estendendo 
atenciosamente os seus agradecimentos a todos os sectores da sociedade pelo enorme apoio dado ao 
trabalho do Secretariado Permanente do Fórum de Macau.
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Secretária-Geral do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, cessou funções
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徐迎真秘书长向安哥拉驻澳门总领事馆贾理路总领事辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do Cônsul-Geral da República de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano

徐迎真秘书长向葡萄牙驻澳门总领事馆欧冠溢总领事辞行
A Secretária-Geral Xu Yingzhen despediu-se do Cônsul-Geral da República de Portugal em Macau, Dr. Paulo Cunha Alves
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　　罗德高先生（Rodrigo Brum）10月31日卸任中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书

处副秘书长（葡语国家指派）一职。罗德高于2017年9月30日上任。

O Dr. Rodrigo Brum, Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), indicado pelos Países de 
Língua Portuguesa, cessou funções no dia 31 de Outubro de 2020.O Dr. Rodrigo Brum desempenhava o cargo 
desde 30 de Setembro de 2017.

罗德高先生（Rodrigo Brum）卸任
葡语国家副秘书长一职

罗德高先生
Rodrigo Brum

O Dr. Rodrigo Brum terminou o exercício de funções como 
o Secretário-Geral Adjunto 

(indicado pelos Países de Língua Portuguesa)
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　　赞东先生（Paulo Espírito Santo）自11月1日起，担任中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）

常设秘书处副秘书长一职(葡语国家指派)。赞东来自圣多美和普林西比，曾任圣普外交部部长、总

统外交顾问等要职。

A partir de 1 de Novembro de 2020, o Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo assumiu o cargo de 
Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, indicado pelos Países de Língua 
Portuguesa. Vindo de São Tomé e Príncipe, o Dr. Paulo Jorge Espírito Santo desempenhou vários cargos de 
importância como Ministro dos Negócios Estrangeiros do país e Assessor Diplomático do Presidente da 
República, entre outros.

赞东先生（Paulo Espírito Santo）
担任葡语国家副秘书长一职  

赞东先生
Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo

O Dr. Paulo Espírito Santo assumiu o cargo como 
o Secretário-Geral Adjunto 

(indicado pelos Países de Língua Portuguesa)
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安哥拉驻澳总领事兼任中葡论坛
常设秘书处安哥拉派驻代表

　　自7月起，安哥拉驻澳总领事贾理路（Eduardo Velasco Galiano）兼任中葡论坛常设秘书处安

哥拉派驻代表。

A partir do mês de Julho, o Cônsul-Geral do Consulado de Angola na Região Administrativa Especial de 
Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, começa a assumir o cargo como Delegado de Angola junto do 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, em regime de acumulação de funções.

O Cônsul-Geral do Consulado de Angola na Região 
Administrativa Especial de Macau é nomeado como 

Delegado de Angola junto do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau, em regime de acumulação de funções

安哥拉驻澳总领事贾理路
O Cônsul-Geral de Angola na RAEM, Embaixador. Eduardo Velasco Galiano
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Dados das trocas comerciais

贸易数据
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2020年1-12月中国与葡语国家
进出口总额1451.85亿美元

　　据中国海关总署资料（详见附表）显示，2020年1-12月中国与葡语国家进出口商品总值1451.85

亿美元，同比下降2.98%。其中中国自葡语国家进口1019.49亿美元，同比下降3.43%；对葡语国家出

口432.36亿美元，同比下降1.88%。

　　2020年12月，中国与葡语国家进出口总额128.64亿美元，环比下降4%，其中中国自葡语国家进

口79.93亿美元，环比下降5.68%；对葡语国家出口48.71亿美元，环比下降1.11 %。

2019年1-12月
Janeiro a Dezembro 

de 2019

1
安哥拉

Angola

2 巴西
Brasil

巴西
Brasil3
佛得角

Cabo Verde

4

5

6

7

8

2020年1-12月中国与葡语国家进出口商品总值
As Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa entre Janeiro e Dezembro de  2020

  Unidade: 10 mil USD

2020年1-12月
Janeiro a Dezembro de 2020

信息来源：中国海关总署统计数据                       Fonte de Informações: Estatísticas dos Serviços da Alfândega da China

中国对葡语国家进出口合计
Total

序号
No.

 
国家
País

几内亚比绍
Guiné-Bissau

莫桑比克
Moçambique

葡萄牙
Portugal

东帝汶
Timor-Leste

圣多美和普林西比
São Tomé e Príncipe

进出口
Total

出口
Exportações

进口
Importações

1,626,135.99 174,790.81 1,451,345.19 -35.89 -15.05 -37.73 2,536,580.87

11,904,032.11 3,495,652.47 8,408,379.64 3.80 -1.47 6.16 11,468,055.60

7,899.94 7,778.94 121.00 24.52 22.66 4,133.26 6,344.53

5,144.82 5,144.28 0.54 27.58 61.14 -99.94 4,032.59

257,711.10 199,994.59 57,716.51 -3.43 2.20 -18.91 266,854.71

696,375.50 419,153.01 277,222.49 4.82 -3.10 19.60 664,338.20

2,033.22 2,028.56 4.67 127.55 127.37 242.48 893.54

19,162.71 19,041.65 121.06 13.97 32.62 -95.07 16,813.98

14,518,495.41 4,323,584.31 10,194,911.10 -2.98 -1.88 -3.43 14,963,914.00

同比(%)Variação homóloga
出口额

Exportações da
China

进口额
Importações da

China

进出口额
Trocas Comerciais

进出口额
Trocas

Comerciais

金额单位：万美元    
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Trocas comerciais entre a China e os Países de
Língua Portuguesa de Janeiro a Dezembro de 

2020 foram de US$145,185 mil milhões

De acordo com as estatísticas dos Serviços da Alfândega da China, as trocas comerciais entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Dezembro de 2020 foram de US$145,185 mil milhões, um 
decréscimo homólogo de 2,98 por cento. 

As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de US$101,949 mil milhões, um decréscimo 
homólogo de 3,43 por cento, enquanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram 
de US$43,236 mil milhões, um decréscimo homólogo de 1,88 por cento.

As trocas comerciais em Dezembro foram de US$12,864 mil milhões, um decréscimo de 4 por cento face ao 
mês anterior. 

As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de US$7,993 mil milhões, um decréscimo 
de 5,68 por cento face ao mês anterior, enquanto as exportações da China para os Países de Língua 
Portuguesa foram de US$4,871mil milhões, um decréscimo de 1,11 por cento face ao mês anterior.
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Plataforma de serviços
服務平台
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澳门在各地办事处
DELEGAÇÕES DE MACAU

葡语国家驻中国大使馆
EMBAIXADAS DOS PLP EM PEQUIM

中国内地
Interior da China

澳门特别行政区驻北京办事处

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau 
em Pequim

中国北京市王府井东街8号澳门中心16层
（邮政编号100006）
N8, Wangfujing East Street, 16°F, Macau Center 
Dongcheng District, Beijing, China(P.C.:100006)
+86 1058138010           +86 1058138020
draemp.gov.mo

中国台湾 
Taiwan(China)

台湾澳门经济文化办事处

Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan
台湾台北市110信义路5段7号台北101大楼56楼A座

Suite A, 56/F, Taipei 101, 7 Xin Yi Road Section 5, 
Taipei 110. Taiwan
+886 281011056          +886 281011057
info@decm.gov.mo          decm.gov.mo

葡萄牙 
República Portuguesa

澳门驻里斯本经济贸易办事处

Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa
Avenida 5 de Outubro, N° 115.4° andar. 1069.204, 
Lisboa, Portugal
+351 21781 8820   +351 21797 9328
decmacau@decmacau.pt          decmacau.pt

瑞士
Suíça

澳门驻世界贸易组织经济贸易办事处

Delegação Económica e Comercial de Macau junto da 
Organização Mundial do Comércio
      Avenue Louis-CasaÏ, 18, 1209, Genève, Suisse
      +41 22710 0788            +41 22710 0780
      macaoeto@macaoeto.ch           macaoeto.ch

安哥拉
República de Angola

北京塔圆外交人员办公楼1单元8层1号(100600)
Tayuan DRC: Apt.Flat 1,8 floor N°1, Chaoyang 
District,Beijing, China
+86 1065326968 / 6839         +86 1065326992 / 6970

巴西
República Federativa do Brasil

北京市建国门外光华路27号(100600)
27 Guanghua Lu, Chaoyang District,100600 Beijing, 
China
+86 1065322881          +86 1065322751
brasemb.pequim@itamaraty.gov.br          
pequim.itamaraty.gov.br

比利时
Bélgica

澳门驻布鲁塞尔欧盟经济贸易办事处

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

Avenue Louise, 326, 6. ème étage-Blue Tower, 1050 
Bruxelles, Belgique
+322 6471 265           +322 6401 552
delegmacao@macao-eu.be

几内亚比绍
República da Guine-Bissau

北京市朝阳区塔园外交公寓2-2-101
Tayuan DRC: Apt. 2-2-101, Chaoyang
District, Beijing, China
+86 1065327393           +86 1065327106
egb.beijing2010@yahoo.com          

佛得角
República de Cabo Verde

北京市朝阳区塔园外交公寓5-1-71
Tayuan DRC: Apt. 5-1-71, Chaoyang District, 
Beijing, China
+86 1065327547            +86 1065327548
cvembassych@chinaembassy.ch          
cvembassy. com



中国驻葡语国家大使馆
EMBAIXADAS DA CHINA JUNTO DOS PLP

安哥拉
República de Angola

中华人民共和国驻安哥拉共和国大使馆

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 222444 185 / +244 222344185
Shiguan@netangola.com            
ao.chineseembassy.org

巴西
República Federativa do Brasil

中华人民共和国驻巴西联邦共和国大使馆

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

中华人民共和国驻佛得角共和国大使馆

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

 

莫桑比克
República de Moçambique

北京市朝阳区塔园外交人员办公楼1单元7楼2号
Tayuan DRC: Apt.Flat 1, 7 floor N°2, 
Chaoyang District, Beijing, China
+86 1065323664           +86 10653251895
embamoc@embmoz org

葡萄牙
República Portuguesa

北京市朝阳区三里屯东五街8号(100600)
San Li Tun Dong Wu Jie, N° 8, 100600 
Beijing, China
+86 1065323497           +86 1065320284
sconsular.pequim@mne.pt          
portugalembassychina.com

圣多美和普林西比 
República Democrática de São Tomé e Príncipe

北京市朝阳区秀水街1号JB04-2-92
Jianwai DRC: Apt. JB04-2-92, N°1, 
Xiushui Jie, Chaoyang District, 100600 Beijing, 
China
01085328971, 01085322145, 01085324825,
010-8532-4825-8001

东帝汶 
República Democrática de Timor-Leste

北京市朝阳区东直门外大街23号外交办公大楼

203B(100600)
N°203B, 23 Dong Zhi Men Wai St. Chaoyang 
District, Beijing, China
+86 1085325457          +86 1085325457 / 2005
embassy@embtimorleste-beijing.com
embtimorleste-beijing.com
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东帝汶
República Democrática de Timor-Leste

中华人民共和国驻东帝汶民主共和国大使馆

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
tlchineseembassy.org

安哥拉
República de Angola

澳门友谊大马路918号澳门世界贸易中心14楼A-B座
Avenida da Amizade 918, World Trade Center. 14°A 
e B, Macau
+853 28716229
consulado.macau@mirex.gov.ao
consgeralangola.org.mo

巴西
República Federativa do Brasil

香港湾仔港湾道30号新鸿基中心20楼F, 2014-2021室
Harbour Road 30, Sun Hung Kai Centre 20° F, Salas 
2014-2021, Wanchai, Hong Kong
+852 25257004
cg.hongkong @itamaraty.gov.br

莫桑比克
República de Moçambique

澳门宋玉生广场诚丰商业中心21J座
Alameda Dr. Carlos D'Assumpção, Cheng Feng Centro 
Comercial, 21° J, Macau
+853 28508980 / +853 28508970
contacto@mozconsulate-macau.org.mo
mozconsulate-macau.org.mo

葡语国家驻澳门总领事馆
CONSULADOS GERAIS DOS PLP 

ACREDITADOS EM MACAU

几内亚比绍
República da Guiné-Bissau

中华人民共和国驻几内亚比绍共和国大使馆

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

中华人民共和国驻莫桑比克共和国大使馆

Embaixada da República Popular da China na República 
de Moçambique

Av. Julius Nyerere N° 3142 P.O. Box 4668 Maputo 
Moçambique
+258 21491560          +258 21491196
chinaemb_mz@mfa.gov.cn            
mz.chineseembassy.org

葡萄牙
República Portuguesa

中华人民共和国驻葡萄牙大使馆

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

圣多美和普林西比
República Democrática de São Tomé e Príncipe

中华人民共和国驻圣多美和普林西比民主共和国大使馆

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
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葡语国家驻澳门名誉领事
CÔNSULES HONORÁRIOS DOS PLP 

EM MACAU

葡语国家投资贸易促进机构
INSTITUTOS DE PROMOCAO

葡萄牙
República Portuguesa

澳门伯多禄局长街45号
Rua Pedro Nolasco da Silva 45
+853 2835660 / 1 / 2
macau@mne.pt           cgportugal.org

佛得角
República de Cabo Verde

周锦辉 David Chow Kam Fai
澳门友谊大马路及孙逸仙大马路,
澳门渔人码头皇宫 地面层一号铺及一楼

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

几内亚比绍
República da Guiné-Bissau

陈明金 Chan Meng Kam
澳门冼星海大马路105号金龙中心13楼H室

Avenida Xian Xing Hai, N°105, Centro Golden Dragon,
13°H, Macau
+853 2855 1999           +853 2872 1555
guinea_bs_macau@yahoo.com

安哥拉
República de Angola

安哥拉投资和出口促进局

Agência para a Promoção de Investimento e Exportações 
de Angola(APlEX)

Rua Kwame Nkrumah, N° 8, Maianga Luanda-Angola
+244 222391434 / 331252
info@apiexangola.co.ao          apiexangola.co.ao

巴西
República Federativa do Brasil

巴西出口投资促进局 Apex-Brasil
巴西利亚总部 Brasília-DF-Sede

SBN, Quadra 02, Lote 11, Edificio Apex-Brasil CEP 
70040-020 Brasília (DF)
+61 34260202
apexbrasil@apexbrasil.com.br
apexbrasil.com.br

圣保罗分部 São Paulo-SP
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 28, Vila Nova
Conceição 3° CEP 04543-000 São Paulo (SP)
+11 41301830
apexbrasil@apexbrasil.com.br
apexbrasil.com.br

佛得角
República de Cabo Verde

佛得角投资和旅游促进局 Cabo Verde TradeInvest
总部 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

几内亚比绍
República da Guiné-Bissau

几内亚比绍投资促进局 Agência de Promoção de 
Investimento-Guiné-Bissau Investimentos

Avenida Amílcar Cabral, N°67 r/c Esq.,
Bissau - Guiné-Bissau
+245 955 651 412
mef-gb.com/pt

莫桑比克
República de Moçambique

莫桑比克出口促进局

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
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葡萄牙
República Portuguesa

葡萄牙经贸投资促进局 Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP)
总部 Sede da AICEP

Rua Julio Dinis, 748-9° Dto,4050012 Porto
+351 22 6055 300
aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt

里斯本分部 Sede em Lisboa
Rua de Entrecampos, n° 28 Bloco B - 12° Andar,
1700-158 Lisboa
+351 217 909 500
aicep@portugalglobal.pt           portugalglobal.pt

葡萄牙开发融资机构 SOFID-Sociedade para o 
Financiamento do Desenvolvimento, Instituição 
Financeira de Crédito

Av. Casal Ribeiro, N° 14-4, 1000-092 Lisboa, 
Portugal
+351 213137760 +351 213137779
sofid@ sofid.pt

圣多美和普林西比
República Democrática de São Tomé e 

Príncipe

圣多美和普林西比贸易投资促进局 Agência de 
Promoção do Comércio e Investimento(APCI)

+239 2222653
felipe. boamorte@meci.gov.st

东帝汶
República Democrática de Timor-Leste

东帝汶贸易投资局 TradeInvest Timor-Leste
Rua 25 de Abril, N°8 Colmera, Vera Cruz Dili. 
Timor-Leste
+670 3311105            +670 3311553
drem@investtimor-leste.com
tradeinvest.tl



　　1999年12月20日，中华人民共和国澳门特别行政区正式成立。澳门位于中国大陆东南沿

海，地处珠江三角洲的西岸，毗邻广东省。澳门由澳门半岛、氹仔和路环两个离岛组成，总面

积32.9平方公里，人口约68.2万人，2020年本地生产总值约4,403亿澳门元（约550.3亿美

元），人均本地生产总值约67.3万澳门元（约8.4万美元）。澳门经济规模不大，但外向度

高，是区内税率最低的地区之一，财政金融稳健，无外汇管制，具有自由港及独立关税区地

位，是连接中国内地和国际市场的重要视窗和桥梁。

　　澳门在语言、文化上与各葡语国家间存在天然而密切的联系。中国“十三五”规划明确支

持澳门建设为“中国与葡语国家商贸合作服务平台”。经过多年努力，澳门在建设“中葡双语

人才、企业合作与交流互动信息共用平台”、“中葡中小企业商贸服务中心”、“中葡经贸合

作会展中心”和“葡语国家食品集散中心”方面取得良好进展，“中国—葡语国家经贸合作及

人才信息网”、葡语国家食品展示中心等一系列举措相继落实。同时，随着特区政府积极打造

中葡金融服务平台，中葡合作发展基金总部落户澳门和葡语国家人民币清算业务的不断发展，

以及中葡文化交流中心、青年创新创业交流中心、中葡双语人才培养基地等措施逐步落实，未

来澳门将进一步发展成为中国与葡语国家间综合性服务平台。

澳门平台作用　PAPEL DE MACAU COMO PLATAFORMA
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Estabelecida no dia 20 de Dezembro de 1999, a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular 
da China está localizada na costa sudeste do continente chinês, na margem oeste do Delta do Rio das Pérolas, 
sendo contígua à Província de Guangdong. O território é constituído pela península de Macau e por duas ilhas, 
Taipa e Coloane, assim perfazendo uma área total de 32.9 km² para uma população estimada de 682 mil pessoas. 
Em 2020, o PIB foi aproximadamente de 404,3 mil milhões de patacas (cerca de 55,03 mil milhões de dólares 
americanos) e o PIB per capita foi de 673 mil patacas (cerca de 84 mil dólares americanos). Apesar de ser uma 
economia de pequena envergadura, altamente virada para o exterior, a RAEM tem adoptado uma política de 
mercado livre e de impostos reduzidos. Macau tem mantido a estabilidade financeira, sem restrições cambiais e  o 
estatuto de porto franco e de zona aduaneira autónoma, o que representa um regime fiscal mais favorável. É uma 
das economias mais dinâmicas da região Ásia-Pacífico, sendo uma ponte importante entre os mercados 
internacionais e o interior da China.

Macau tem mantido relações naturais e estreitas com os Países de Língua Portuguesa, nos âmbitos de língua e 
de cultura. O “Décimo Terceiro Plano Quinquenal” apoia, claramente, Macau a construir a “Plataforma de Serviços 
para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. Após anos de esforços Foram 
obtidos os resultados bons no desenvolvimento da construção da “Plataforma de Partilha de Informações dos 
Profissionais Bilingues e de Intercâmbio, Interacção e Cooperação Empresarial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa”, do “Centro de Serviços Comerciais para as Pequenas e Médias Empresas da China e dos 
Países de Língua Portuguesa”, do “Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” e do “Centro de Distribuição dos Produtos 
Alimentares dos Países de Língua Portuguesa”. A par disso, concretizaram-se o “Portal para a Cooperação na 
Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, o “Centro 
de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa” e entre outras Em paralelo, à medida 
que Governo da RAEM tem-se empenhado em promover a construção da Plataforma de Serviços Financeiros 
para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesao, foram já implementadas uma 
série de medidas concretas, tais como o estabelecimento da Sede do Fundo da Cooperação para o 
Dsenevolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o progresso contínuo da promoção das 
operações de liquidação em RMB nos Países de Língua Portuguesa, bem como a criação do Centro de 
Intercâmbio Cultural da China e dos Países de Língua Portugeusa, do Centro de Intercâmbio sobre a Inovação e o 
Empreendedorismo dos Jovens entre a China e os Países de Língua Portuguesa e da Base de Formação de 
Profissionais Bilingues em Chinês e Português. Macau irá desenvolver ainda mais, tornando-se a Plataforma 
Integral de Serviço entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
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　　中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）

（以下简称中葡论坛），于2003年10月在澳门

创立，由中国中央政府发起、中国商务部主

办、澳门特别行政区政府承办，安哥拉、巴

西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄

牙、圣多美和普林西比（圣普於2017年3月正

式加入论坛）和东帝汶等八个葡语国家共同参

与，是以经贸促进与发展为主题的政府间多边

经贸合作机制，旨在加强中国与葡语国家之间

的经贸交流，发挥澳门联系中国与葡语国家的

平台作用，促进中国内地、葡语国家和澳门的

共同发展。

　　中葡论坛分别于2003年10月、2006年9

月、2010年11月、2013年11月和2016年10月

在澳门成功举办了五屆部长级会议。会议均签

署了《经贸合作行动纲领》，确定了在政府间

合作、贸易、投资、产能、农业、基础设施、

能源、自然资源、教育与人力资源、金融、旅

游、运输与通信、文化、卫生、海洋、省市间

合作及澳门平台作用等诸多领域的合作内容和

目标。在第五屆部长级会议期间签署的《中葡

论坛关於推进产能合作的谅解备忘录》，开启

了中国和论坛葡语国家经贸合作新模式。

　　自论坛成立以来，与会国积极落实行动纲

领，不断提升中国与葡语国家的经贸合作水

平，取得了一系列重要的成绩。

　　各方在论坛框架下，合作领域、深度、范

围、方式、途径都不断扩大和深化，澳门国际

地位也不断得到提升，澳门作为联系中国和葡

语国家的桥梁和纽带作用也不断显现和强化。

　　2016年，在中葡论坛第五屆部长级会议开

幕式上，李克强总理在发表主旨演讲时形象地

将中葡论坛誉为以语言文化为纽带、以经贸合

作为主题、以共同发展为目标，充分发挥澳门

独特优势和平台作用的“一座无形的桥梁”。

中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）
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Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau)

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(Macau), adiante designado por “Fórum de Macau”, foi criado em Outubro de 2003, em Macau, por iniciativa 
do Governo Central da China, contando com a organização do Ministério do Comércio da China e a 
colaboração do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), em estreita coordenação com 
8 Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe (tornou-se membro em Março de 2017) e Timor-Leste. O Fórum de Macau é 
um mecanismo multilateral de cooperação intergovernamental de cariz económica e comercial, com o principal 
objectivo de promover o desenvolvimento económico e comercial, desempenhando o papel de Macau 
enquanto plataforma de ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, procurando fomentar o 
desenvolvimento comum do Interior da China, dos Países de Língua Portuguesa e de Macau.

Foram realizadas, em Macau, 5 edições da Conferência Ministerial do Fórum de Macau, respectivamente, em 
Outubro de 2003, em Setembro de 2006, em Novembro de 2010, em Novembro de 2013 e em Outubro de 
2016, tendo sido assinados os «Planos de Acção para a Cooperação Económica e Comercial» que definiram 
objectivos e conteúdos para a cooperação nas seguintes áreas: cooperação intergovernamental, comércio, 
investimento, capacidade produtiva, agricultura, infra-estruturas, energia, recursos naturais, educação e 
recursos humanos, área financeira, turismo, transportes e comunicações, cultura, saúde, domínio do mar, 
cooperação entre províncias e municípios, bem como o papel de Macau como plataforma. Por ocasião da 5.ª 
Conferência Ministerial, foi assinado o «Memorando de Entendimento sobre a Promoção da Cooperação da 
Capacidade Produtiva do Fórum de Macau», abrindo caminho para um novo modelo da cooperação 
económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa do Fórum de Macau. 

Desde a criação do Fórum de Macau, os Países Participantes têm implementado integralmente os «Planos de 
Acção», contribuindo para o incremento da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, obtendo uma série dos resultados assináveis.

No enquadramento do Fórum de Macau, as partes têm aprofundado e alargado continuadamente as áreas de 
cooperação nas mais variadas vertentes, inovando com novos modelos de cooperação e estratégias de 
cooperação; o posicionamento de Macau como cidade internacional tem vindo a ser consolidado consolidado; 
o papel de Macau como ponte e elo de ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa tem sido 
destacado e afirmado.

Em 2016, na Cerimónia de Abertura da 5.ª Conferência 
Ministerial do Fórum de Macau, Sua Excelência o 
Primeiro-Ministro do Conselho de Estado, Li Keqiang 
declarou, no seu discurso temático, que o Fórum de 
Macau tem a língua e a cultura como vínculo fraterno, 
a cooperação económica e comercial como tema e o 
desenvolvimento comum como objectivo, tirando o 
melhor partido da vantagem singular de Macau e do 
seu papel como plataforma que se transformou numa 
“ponte intangível”.

���



中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处 年报 ����

　　根据首届部长级会议签署的《经贸合作行动纲领》相关内容，论坛常设秘书

处于2004年4月在澳门正式设立，以执行和落实部长级会议作出的各项决定。

　　常设秘书处由秘书长、三位副秘书长、各葡语国家派驻代表等组成。澳门特

区政府亦组建辅助办公室，为常设秘书处和与会国开展论坛后续行动提供必要的

财政、行政和后勤支持。

　　中葡论坛常设秘书处竭力开展各类活动，愿为促进中国与葡语国家经贸、投

资与企业间合作不断作出积极贡献。

中国—葡语国家经贸合作论坛(澳门）
常设秘书处
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Nos termos do Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial, assinado na 1ª. Conferência 
Ministerial, foi decidido o estabelecimento, em Macau, de um mecanismo de acompanhamento, tendo esta 
decisão dado origem na oficialização do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), em Abril de 2004 e que se 
responsabiliza pela execução e implementação das decisões tomadas nas Conferências Ministeriais.

O Secretariado Permanente é constituído por um Secretário-Geral, três Secretários-Gerais Adjuntos e os 
Delegados dos Países de Língua Portuguesa. O Governo da RAEM também criou o Gabinete de Apoio, que 
presta apoio financeiro, administrativo e logístico para o cumprimento das acções e plano de trabalho do 
Fórum de Macau realizados pelo Secretariado Permanente e os Países Participantes.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau empenha-se na realização de diversas actividades e 
pretende contribuir para a promoção da cooperação económica, do investimento e da actividade empresarial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a

China e os Países de Língua Portuguesa (Macau)
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O Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e

os Países de Língua Portuguesa (Macau)

电话 Telefone：(853)8791 3333
传真 Fax：(853)2872 8283
电邮 E-mail：edoc@gfce.gov.mo

网址 Website：www.forumchinapip.org.mo
地址 Endereço：澳门商业大马路澳门财富中心13楼
Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT,13.O Andar, Macau

官方网站 Portaloficial

微信（国际版）Wechat(Internacional)

脸书 Facebook

微信（內地版）Wechat(China)

中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）
常设秘书处






	000封面
	001封二封三
	003扉頁
	004目錄
	005前言
	007-防疫合作
	008-產能合作
	009-人力資源合作
	010-文化交流
	011-学术研究
	012-其他活动
	013-秘书处成员动态
	014-贸易数据
	015-服务平台

