10/2022
季刊
Boletim
Trimestral

51

中國與葡萄牙探討雙邊合作
China e Portugal debatem
cooperação bilateral
葡語國家於旅博會大展旅遊潛力

Os PLP mostram as suas potencialidades
em Exposição de Turismo de Macau 14

大灣區向葡語國家敞開合作大門

Área da Grande Baía pode abrir portas
de cooperação para os PLP 26

聯合國教科文組織將巴西的23個地方列入世界遺產

UNESCO classifica 23 locais do Brasil como
Património Mundial da Humanidade 42

#51 10/2022 | 季刊 Boletim Trimestral
出版:中國—葡語國家經貿合作論壇（澳門）常設秘書處
Publicação do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau)

Xinhua 新华社

中葡論壇常設秘書處宣傳刊物編輯委員會 :
Comissão Editorial das Publicações Promocionais do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau:
副秘書長（中華人民共和國指派）丁恬
Secretário‑Geral Adjunto (indicado pela República Popular da China), Dr. Ding Tian
副秘書長（葡語國家指派）贊東
Secretário-Geral Adjunto (indicado pelos Países de Língua Portuguesa)
Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo
副秘書長（澳門特別行政區政府指派）黃偉麟
Secretário‑Geral Adjunto (indicado pelo Governo da RAEM),
Dr. Casimiro de Jesus Pinto
常設秘書處行政辦公室主任李曉暉
Coordenadora do Gabinete de Administração, Dra. Li Xiaohui

封面 Foto de capa

中國國務委員兼外長王毅與葡萄牙
外長克拉維尼奧會面
Encontro entre o Conselheiro
de Estado chinês e Ministro
dos Negócios Estrangeiros da
China, Wang Yi, e o Ministro
dos Negócios Estrangeiros
português, João Gomes Cravinho

聯絡辦公室主任及佛得角派駐代表米格爾
Coordenador do Gabinete de Ligação e Delegado de Cabo Verde junto
do Secretariado Permanente, Dr. Nuno Miguel Melo Furtado
輔助辦公室主任莫苑梨
Coordenadora do Gabinete de Apoio, Dra. Teresa Mok
行政辦公室顧問于川
Assessor do Gabinete de Administração, Dr. Yu Chuan

forumchinaplp.org.mo

行政辦公室顧問李佳蓓
Assessora do Gabinete de Administração, Dra. Li Jiabei
輔助辦公室職務主管鄭麗湘
Chefia Funcional do Gabinete de Apoio, Dra. Luísa Cheang

facebook.com/forumdemacau

輔助辦公室首席顧問高級技術員莫麗絲
Técnica Superior Assessora Principal do Gabinete de Apoio, Dra. Cristina Morais
輔助辦公室顧問翻譯員鄺昀
Tradutora Assessora do Gabinete de Apoio, Dra. Catarina Kuong
輔助辦公室顧問高級技術員周慧珊
Técnica Superior Assessora do Gabinete de Apoio, Dra. Chao Wai San

GASPFRAEM
(國際版)

製作者 Produção Macaulink
發行量 Circulação 500
印刷 Impressão
華輝印刷有限公司 Welfare Printing, Ltd. Macau

forumchinaplp
(內地版)

ÍNDICE

目
錄

02

王毅會見葡萄牙外長克拉維尼奧
Wang Yi encontra-se com Ministro dos Negócios Estrangeiros português

04

王毅紐約會見赤道幾內亞外長 共同探討加強雙邊合作
Ministros dos Negócios Estrangeiros da China e da Guiné Equatorial reúnem-se em
Nova Iorque e abordam o fortalecimento da cooperação bilateral

06

安哥拉冀向中國出口在安中資企業生產農產品
Angola pretende exportar para a China produtos agrícolas produzidos por
empresas chinesas em Angola

08

中國與莫桑比克加強友好合作關係
China e Moçambique reforçam laços de amizade e de cooperação

11

澳門與聖普阿瓜格蘭德大區締結友好城市
Macau e o distrito de Água Grande em São Tomé e Príncipe assinam acordo de geminação

14

中葡論壇活動
Actividades do Fórum de Macau

26

大灣區發展潛力巨大 為葡語國家帶來廣闊合作機會
Potencial da Área da Grande Baía para os Países de Língua Portuguesa pode abrir
enormes oportunidades de cooperação

30

長城汽車引領巴西汽車產業電動化進程
GWM “electrifica” indústria automóvel brasileira

34

古魯埃茶：有待發掘的莫桑比克珍品
Chá do Gurué: Produto de excelência de Moçambique com potencial inexplorado

40

中國推動5G技術在葡萄牙落地
5G chega a Portugal com “mão” chinesa

42

巴西的世界遺產
Património Mundial do Brasil

52

中國與葡語國家合作新聞
Notícias sobre a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa

54

中國與葡語國家進出口商品總值
Trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa

56

服務平台
Plataforma de serviços

Wang Yi encontra-se com ministro
dos Negócios Estrangeiros português

中

國國務委員兼外長王毅於九 月在紐
約出席聯合國大會期間會見 葡萄牙
外長克拉維尼奧）。
會面期間，王毅表示中國人民“對葡
萄牙人民抱有友好感情”，並指出“中葡
關係歷經國際風雲考驗，在相互理解、相
互信任的基礎上實現良好發展”。
王毅強調，“兩國務實合作克服疫情
影響逆勢前行”，葡萄牙農食產品對華出
口更是穩步增長。
他重申，“中方願與葡方攜手並肩，
共同維護聯合國在國際事務中的核心作
用，共同促進人類和平發展進步事業”。
他還表示葡萄牙是歐盟的重要成員，在中
歐交往中發揮著積極的建設性作用。
最後，王毅補充道，“中方堅持與歐
洲各國和平共處，尊重彼此基於各自歷史
文化積澱而選擇的發展道路”。
葡萄牙外長克拉維尼奧則表示，葡中
友好交往已經持續數個世紀，兩國各領域
的務實合作一直迅速發展，而葡萄牙企業
對赴華投資的興趣也很濃厚。
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克拉維尼奧強調，“中國對維護和
平安全、應對氣候變化等共同挑戰至關
重要”。
他指出，“葡方讚賞中方在國際事
務中發揮的積極作用，願同中方保持高
層交往，推進戰略對話”。
他還表示，“葡萄牙贊同文明多
樣性，主張通過開放及坦率的對話，
增進相互理解，為葡中雙方和歐中多
邊合作創造良好氛圍”。
雙方均高度評價兩國通過友好談判
實現澳門順利回歸，這是政權交接的
典範，為雙方合作營造了良好環境。此
外，雙方還表示將共同加大對葡語國家
共同體的支持。
克拉維尼奧更積極評價“一國兩
制”方針在澳門特別行政區行之有效，
並期待澳門能夠繼續為促進葡中合作發
揮橋樑作用。
雙方還就烏克蘭問題交換了意見，
王毅介紹了中方堅持勸和促談的立場和
發揮的建設性作用。

Xinhua 新华社

王毅會見葡萄牙外長克拉維尼奧

O

Conselheiro de Estado chinês e
Ministro dos Negócios Estrangeiros
da China, Wang Yi, reuniu-se em Setembro
com o ministro dos Negócios Estrangeiros
português, João Gomes Cravinho, à margem
da Assembleia Geral das Nações Unidas que
decorreu em Nova Iorque.
Wang Yi lembrou, durante o encontro,
que o povo chinês possui “sentimentos de
amizade pelo povo português.”
“As relações entre a China e Portugal
resistiram ao teste da situação internacional
e alcançaram um desenvolvimento sólido,
baseado na compreensão e na confiança
mútuas”, disse o diplomata chinês.
Wang Yi assinalou que “a cooperação
pragmática entre os dois países superou
o impacto da epidemia” e lembrou que
a exportação de produtos agrícolas e
alimentares portugueses para a China tem
crescido de forma sustentada.
“A China está disposta a trabalhar
com
Portugal
para
salvaguardar
conjuntamente o papel central das Nações
Unidas nos assuntos internacionais e
promover conjuntamente a causa da paz,
do desenvolvimento e do progresso da
humanidade”, afirmou o Ministro dos
Negócios Estrangeiros da China.
Wang Yi lembrou igualmente que
Portugal é um membro importante da
União Europeia (UE) e desempenha um
papel positivo e construtivo nas relações
China-UE.
“A China defende a coexistência
pacífica e o respeito pelos caminhos de
desenvolvimento de cada parte, com
base nas respectivas relações históricas
e culturais com os países europeus”,
acrescentou o diplomata.

João Cravinho disse, por sua vez, que
as trocas amistosas entre Portugal e a China
duram há séculos, a cooperação prática entre
os dois países, em vários domínios, têm-se
desenvolvido rapidamente e que as empresas
portuguesas revelam um forte interesse em
investir na China.
“A China é crucial para manter a paz e a
segurança e enfrentar desafios comuns, como
as mudanças climáticas”, referiu.
O Ministro Cravinho disse ainda que
“a parte portuguesa aprecia o papel activo
da China nos assuntos internacionais e está
disponível para manter relações de alto
nível com a China e promover o diálogo
estratégico.”
“Portugal concorda com a diversidade
civilizacional e defende o reforço do
entendimento mútuo, através de um diálogo
aberto e franco, de modo a criar um ambiente
favorável à cooperação multilateral e bilateral
entre Portugal e a Europa com a China”,
acrescentou o diplomata português.
As duas partes elogiaram a transferência
exemplar da administração de Macau, que
decorreu através de uma negociação amigável,
a qual criou um ambiente positivo para a
cooperação, e indicaram que irão aumentar
conjuntamente o apoio à Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa.
Cravinho referiu-se de modo positivo à
eficácia do princípio “um país, dois sistemas”
em Macau e disse esperar que a Região
Administrativa Especial de Macau continue
a desempenhar um papel de ponte na
promoção da cooperação Portugal-China.
Os dois lados trocaram ainda opiniões
sobre a questão da Ucrânia, em que Wang Yi
apresentou a posição da China favorável à paz
e à promoção de negociações construtivas.

Fórum de Macau |
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王毅紐約會見赤道幾內亞外長
共同探討加強雙邊合作

Ministros dos Negócios Estrangeiros da
China e da Guiné Equatorial reúnem-se em
Nova Iorque e abordam o fortalecimento
da cooperação bilateral

國

務委員兼外長王毅在紐約出席第七十七屆聯
合國大會期間會見赤道幾內亞外長奧約諾。
王毅表示，在兩國元首共同引領下，中赤關係
健康順利發展，成為大小國家平等相待、團結互
助的典範。
王毅說，中方願與赤方共同弘揚傳統友誼，
加強發展戰略對接，造福兩國人民，並將繼續在
國際舞台上堅定支持赤幾維護主權、安全和發展
利益，支持赤幾在地區和多邊事務中發揮更大作
用，維護髮展中國家共同利益，捍衛非洲大陸的
團結合作。
赤道幾內亞外長奧約諾表示，中國是赤幾可信
賴的朋友、強有力的伙伴，在兩國元首關心指引
下，赤中關係持續順利推進。他還感謝中方為赤
幾經濟社會發展提供的寶貴支持，為赤幾人民帶
來福祉。
會晤期間，奧約諾外長指，赤幾堅定奉行一個
中國政策，支持“一國兩制”以及全球發展倡議
等重要理念，期待同中方加強發展戰略對接，深
化雙邊合作。
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O

Conselheiro de Estado Chinês e Ministro dos Negócios
Estrangeiros da China, Wang Yi, reuniu-se com o
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial,
Simeon Oyono Esono Angue, em Nova Iorque, à margem da
77ª sessão da Assembleia Geral da ONU.
Wang disse que, sob a orientação conjunta dos dois
chefes de Estado, as relações China-Guiné Equatorial
desenvolveram-se de forma saudável e suave e tornaramse um modelo para países grandes e pequenos se tratarem
como iguais, unirem-se e ajudarem-se mutuamente.
“A China está disposta a trabalhar com a Guiné
Equatorial para levar adiante a amizade tradicional,
fortalecer a sinergia das estratégias de desenvolvimento e
trazer benefícios aos povos dos dois países” acrescentou
o diplomata.
Wang disse que “a China continuará a apoiar
firmemente a Guiné Equatorial na salvaguarda de sua
soberania, segurança e interesses de desenvolvimento
no cenário internacional, apoiar o país a desempenhar
um papel mais importante nos assuntos regionais e

multilaterais, salvaguardar os interesses comuns dos
países em desenvolvimento e defender a unidade e a
cooperação no continente africano”.
Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros
da Guiné Equatorial disse que a China é um amigo
confiável e forte parceiro da Guiné Equatorial,
acrescentando que sob a orientação dos dois chefes de
Estado, “as relações da China com a Guiné Equatorial
têm progredido”.
Angue agradeceu à China pelo apoio ao
desenvolvimento económico e social da Guiné
Equatorial uma vez que ele trouxe “benefícios ao povo
da Guiné Equatorial”.
O diplomata africano lembrou durante o encontro
que “a Guiné Equatorial adere firmemente à política
de uma só China, apoia o princípio “um país, dois
sistemas” e a Iniciativa de Desenvolvimento Global,
e espera também fortalecer a sinergia das estratégias
de desenvolvimento com a China e aprofundar a
cooperação bilateral”.

Fórum de Macau |

5

安哥拉冀向中國出口在安中資企業生產農產品

Xinhua 新华社

Angola pretende exportar para a China produtos
agrícolas produzidos por empresas chinesas em Angola

安哥拉經濟和計劃部長
馬里奧·若昂
Ministro angolano
da Economia e
Planeamento Mário
Augusto Caetano João
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安

哥拉經濟和計劃部長馬里奧·
若昂近日接受新華社專訪時表
示，安哥拉政府有意吸引更多中國企業
投資該國農業，並將這些企業投資生產
的農產品出口到中國。他認為，此類針
對農業的投資對促進安哥拉經濟多元化
有著重要意義。中國政府允許安哥拉產
品進入內地市場，安哥拉將有機會從中
獲益。
若昂在專訪中指出，中國政府給
予安哥拉產品免關稅待遇且不設進口配
額，該政策為安國和決定來安投資的
中國企業家創造了雙贏的局面。但他
強調，目前仍需要大力投資水、電、道
路等配套基礎設施建設，“這些基礎設
施領域的投資將有助農產品最終流向消
費市場，從而使投入農業的資本獲得回
報。而玉米、大米、小麥和豆類等農產
品對確保安哥拉糧食安全至關重要。”

安哥拉擁有6,000萬公頃具有農業
潛力的土地，人口密度為每平方公里30
人。若昂指出，目前已有不少中國企業
投資安哥拉農業領域，如江蘇省江州農
業科技發展有限公司，該公司是安哥拉
馬蘭熱省最大的玉米生產企業。
若昂部長還談到了安中兩國多年來
合作取得的成果，特別是基礎設施建設
領域的非凡成就。安方高度讚揚中國在
安哥拉的投入，尤其感謝中國為助力安
哥拉推進經濟多元化所作的努力，中方
的幫助將有利於兩國實現互利共贏。
他又指，推進經濟多元化、改善
幾十年來以石油生產為中心的經濟結
構，是安哥拉政府過去五年的首要目標
之一。近年來安哥拉在此方面已取得進
展，但實現經濟多元化仍然是安哥拉面
臨的一大挑戰。
2011年石油業產值佔安哥拉GDP的
比重為43%，目前這一比例已降至28%。
這意味著安哥拉72%的生產總值來自非
石油領域。若昂指出，農業經濟、人力
資本建設以及營商環境改善將是未來五
年安哥拉經濟多元化發展進程中的三
個重要支柱，“農業經濟是安哥拉經濟
增長最重要的因素，其內容涵蓋農作物
種植、農產品貿易、運輸、加工等價值
鏈各環節。”他預測，安哥拉非石油產
業年均增長將在未來五年內達到5%，
GDP年均增長將達到3.5%。
他又表示，發展人力資本需要改善
安哥拉的醫療和教育系統，因為人力資
本是一個社會發展最重要的決定性因素
之一。安國政府已有計劃開始生產供人
和牲畜服用的各類藥物。
“最後一大支柱是營商環境，其重
要性同樣不言而喻。我們必須確保每個
人都有機會創辦和經營自己的企業，並
有渠道獲得資金，使這些企業有機會成
為我們經濟體系中最重要的僱主單位之
一。”他說。
數字領域同樣是不容忽視的領域，
“現在有很多生意都是在網上進行。
安哥拉希望與中國在上述多個領域加強
合作。”他說。中國企業目前在安哥拉
的投資總額為200億美元，安方希望投
資額繼續大幅增長。

O

governo de Angola deseja que mais empresários
chineses invistam no sector agrícola do país
e que a produção resultante seja exportada para a
China, afirmou recentemente o Ministro angolano da
Economia e Planeamento.
Mário Augusto Caetano João disse à agência
noticiosa chinesa Xinhua que esses investimentos,
além de serem importantes para a diversificação
da economia angolana, permitiriam que Angola
conseguisse beneficiar da decisão do governo da China
de abrir os seus mercados aos produtos angolanos.
O Ministro recordou que Angola dispõe de 60
milhões de hectares de terrenos com potencial agrícola,
com uma densidade populacional de 30 pessoas por
quilómetro quadrado.
“O facto de o governo da China ter garantido
aos produtos de Angola entrada livre de direitos
alfandegários e isenção de quotas significaria que
tanto o nosso país como os empresários chineses
que aqui decidissem investir ficariam a ganhar”,
salientou o Ministro, na entrevista concedida a agência
noticiosa chinesa.
Caetano João mencionou, no entanto, a
necessidade da realização de grandes investimentos
em infra-estruturas, como estradas, e na produção de
energia, bem como no desenvolvimento dos recursos
hídricos.
“Tais investimentos permitirão que os capitais
aplicados no negócio agrícola venham a ser
remunerados com o escoamento desses produtos
para os mercados de consumo”, disse, para recordar
que produtos agrícolas como o milho, arroz, trigo e
feijões são “de extrema importância para a segurança
alimentar da nação.”
O Ministro mencionou que várias empresas
da China investem já no sector agrícola no país e
mencionou que o maior produtor de milho na província
de Malanje é a empresa chinesa Jiangsu Jiangzhou
Agricultural.
Ao comentar os resultados da cooperação sinoangolana ao longo dos anos, muito particularmente a
relativa à construção de infra-estruturas, Caetano João
disse que Angola louva o empenhamento da China no
país, nomeadamente no que se refere à diversificação
do tecido económico, “atendendo ao facto de que é
benéfico para ambas as partes.”
Ao longo da entrevista, o Ministro mencionou o
facto de que a diversificação da economia, centrada
como tem estado há décadas na produção de petróleo,
tem sido um dos principais objectivos do governo ao
longo dos últimos cinco anos.
Alguns progressos nesse sentido foram alcançados,
disse, “mas é claro que a diversificação económica
continua a ser um grande desafio.”
“O sector petrolífero representava 43% do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2011, sendo que actualmente
não representa mais de 28%. Tal significa que 72% do
PIB é garantido pelo sector não-petrolífero”, salientou.

O Ministro disse que o negócio agrícola em toda
a sua dimensão, o desenvolvimento do capital humano
e a introdução de melhorias no sentido de tornar mais
fácil o ambiente de negócios no país são os três pilares
conducentes à diversificação da economia ao longo dos
próximos cinco anos.
“O negócio agrícola é o mais determinante para
o crescimento da economia em Angola. Quando falo
de negócio agrícola quero dizer agricultura, comércio,
transportes, processamento de produtos agrícolas e
tudo o que está envolvido na cadeia de valor daquele
sector”, precisou Caetano João, que previu uma taxa
anual de crescimento de 5,0% para o sector nãopetrolífero e de 3,5% para o PIB global nos próximos
cinco anos.
O capital humano irá ser desenvolvido através da
introdução de melhorias nos sistemas de saúde e de
educação, “uma vez que o capital humano é um dos
determinantes mais importantes para o crescimento de
uma sociedade.”
Caetano João referiu ainda que o governo tem
planos para começar a produzir medicamentos, tanto
para consumo humano, como animal.
“O último pilar, mas de forma alguma o menos
importante, prende-se com o ambiente para realizar
negócios. Temos de garantir que todos podem criar e
gerir o seu próprio negócio e ter acesso a financiamento
a fim de que possa vir a ser um dos mais importantes
empregadores na nossa economia”, disse.
O Ministro não quis deixar passar em branco o
mundo digital, “uma vez que é precisamente aqui que
se está a fazer muito negócio”, tendo frisado que todas
estas áreas são aquelas em que Angola gostaria de ter
uma cooperação mais acentuada com a China.
Por fim, disse à agência Xinhua que os investimentos
de empresas chinesas em Angola ascendem actualmente
a 20 mil milhões de dólares, “pretendendo nós que esse
montante venha a ser muito maior.”

扎伊爾省
Província do Zaire
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China e Moçambique
reforçam laços de amizade
e de cooperação

月，莫桑比克總統紐西在馬
普托會見了中共中央政治局委
員、中央外事工作委員會辦公室主
任楊潔篪，共同探討雙邊關係與未
來的合作。
楊潔篪在會面中回顧了中莫兩
國在上世紀六七十年代的非洲反殖民
主義鬥爭中結下的深厚友誼，並強
調：“近年來在兩國元首的引領下，
中莫關係全面發展。中方堅定支持莫
方探索符合自身國情的發展道路，支
持莫方維護本國安全穩定。”
他還表示，中方願與莫方開展
全方位交往，在涉及彼此核心利益
和重大關切問題上相互支持，積極
共建“一帶一路”。
他又指出，中方將加強雙方在
基礎設施建設、農業、能源等領域的
合作。中方願繼續支持莫方抗擊自然
災害和新冠疫情，進一步開展文化交
流。
楊潔篪還表示，中方支持莫方
為維護國際和平與安全發揮建設性
作用，支持以非洲方式解決非洲問
題。中方願與莫方共同為非洲和世
界穩定繁榮發展作出更大貢獻。
紐西總統表示，中莫兩國傳統
友好，合作富有成效，是彼此信賴
的好夥伴。
在會面中，紐西感謝中方長期
以來積極支持莫桑比克經濟社會發
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展，全力支持莫方抗擊疫情，並強
調莫方堅定致力於發展和推動與中
國的友好合作，堅定奉行一個中國
政策。
紐西還表示：“莫方願與中
方增進互信和友誼，深化共建
‘一帶一路’框架下的互利合作
和國際事務溝通協調，更好造福
兩國人民，共同應對國際形勢的
深刻變化和挑戰。 ”
同日，楊潔篪還會見了莫桑比
克外長馬卡莫，兩人就雙邊關係及
共同關心的問題深入交換意見。馬
卡莫還提到，紐西總統在會見楊潔
篪時向中國尋求資金支持，用於修
復國家一號公路（EN1）。
EN1公路連接莫桑比克南部、中
部和北部，全長逾2,400多公里，預
計需耗資7.5億美元對其進行修復和
維護。
馬卡莫還指出，紐西總統亦期
望中方提供資金支持，以修建共和國
議會總部大樓，該大樓預計將建於馬
普托灣北部沿岸的一座新城市中。
近年來，中國已向莫桑比克援
建了一系列大型公共基礎設施，包括
馬普托環形公路、津佩托國家體育場
和馬普托新國際機場等。
除莫桑比克外，楊潔篪在此次
非洲之行中還訪問了南非、贊比亞和
津巴布韋。

莫桑比克總統紐西
Presidente de Moçambique,
Filipe Nyusi

O

Presidente de Moçambique,
Filipe Nyusi, recebeu em
audiência, em Julho, em Maputo,
o diplomata e membro do Bureau
Político do Partido Comunista da
China (PCC), Yang Jiechi, com
quem debateu a cooperação e o
futuro das relações bilaterais.
Durante o encontro, Yang,
igualmente director do Gabinete da
Comissão de Relações Exteriores
do Comité Central do PCC, lembrou
que a China e Moçambique
forjaram uma amizade profunda
durante a luta anticolonial em
África nos anos sessenta e setenta
do século passado.
“Nos últimos anos, sob
a orientação dos dois chefes
de Estado, as relações ChinaMoçambique desenvolveram-se de

forma
abrangente.
A
China
apoia firmemente Moçambique
na exploração de um caminho
de desenvolvimento adequado
às suas condições nacionais e
na salvaguarda da segurança e
estabilidade nacionais”, disse Yang.
O
responsável
chinês
disse ainda que a China está
disponível para
aprofundar o
intercâmbio a todos os níveis com
Moçambique,
apoiar
questões
relativas aos interesses centrais e às
preocupações principais de cada um
dos países e construir a Iniciativa
“Uma Faixa, Uma Rota.”
“A China pretende aumentar
também a cooperação bilateral
em áreas como as infra-estruturas,
agricultura e energia”, prosseguiu,
para assegurar que a China está

pronta para continuar a apoiar
Moçambique na sua luta contra as
catástrofes naturais e a Covid-19 e
a promover o intercâmbio cultural.
Yang Jiechi disse ainda
que a China apoia Moçambique
no desempenho
de um papel
construtivo na manutenção da paz
e segurança internacionais, bem
como na resolução dos problemas
africanos com uma visão africana e
garantiu que a China está disposta
a contribuir para a estabilidade,
prosperidade e desenvolvimento da
África e do mundo, juntamente com
Moçambique.
O Presidente Filipe Nyusi
recordou que Moçambique e a
China, como bons parceiros, gozam
de uma amizade tradicional e de
uma excelente cooperação.
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Nyusi aproveitou a ocasião para agradecer
o apoio de longo prazo concedido pela China
para o desenvolvimento económico e social
de Moçambique, bem como na luta contra a
pandemia da Covid-19.
“Moçambique está firmemente empenhado
em desenvolver e fortalecer a actual cooperação
amigável com a China e aderir à política de Uma
Só China,” disse Nyusi.
“Moçambique está pronto para reforçar
a confiança mútua e a amizade com a China,
aprofundar a cooperação mutuamente benéfica,
bem como a comunicação e a coordenação em
assuntos internacionais no âmbito da Iniciativa
“Uma Faixa, Uma Rota”, trazer mais benefícios
para os dois povos e lidar conjuntamente com
as profundas mudanças e desafios na situação
internacional”, referiu Nyusi durante o encontro
com Yang.
Yang Jiechi reuniu-se ainda nesse mesmo
dia com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo,
tendo ambos trocado opiniões sobre as relações
bilaterais e questões de interesse comum.

Durante o périplo a África, Yang esteve
também na África do Sul, na Zâmbia e
no Zimbabwe.
Macamo revelou no final do encontro que
o Presidente Nyusi, durante a audiência
concedida a Yang, pediu apoio financeiro à
China para a recuperação da Estrada Nacional
Número 1 (EN1).
As autoridades moçambicanas estimam em
750 milhões de dólares o montante necessário
para a recuperação e a manutenção da EN1, que
tem uma extensão de mais de 2400 quilómetros
e liga o Sul, o Centro e o Norte do país.
Veronica Macano disse ainda que o
Presidente moçambicano pediu igualmente
apoio financeiro para a construção da sede
da Assembleia da República, que se prevê seja
construída numa nova cidade a ficar localizada
na margem norte da baía de Maputo.
A China financiou, nos últimos anos,
infra-estruturas públicas de grande vulto em
Moçambique, como a Estrada Circular de
Maputo, o Estádio Nacional do Zimpeto e o
novo Aeroporto Internacional de Maputo.

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪
Director do Gabinete da Comissão de Relações Exteriores do
Comité Central do PCC, Yang Jiechi
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澳門與聖普阿瓜格蘭德大區締結友好城市

Macau e o distrito de Água Grande em São Tomé
e Príncipe assinam acordo de geminação

澳門特別行政區
行政長官賀一誠
Chefe do Executivo da
Região Administrativa
Especial de Macau,
Ho Iat Seng

澳

門特別行政區行政長官賀
一誠8月與聖多美和普林
西比阿瓜格蘭德大區主席豐塞卡
透過視頻連線方式，簽署《中華
人民共和國澳門特別行政區與聖
多美和普林西比民主共和國阿瓜
格蘭德大區締結友好城市關係諒
解備忘錄》。
賀一誠表示，希望彼此把
握“一帶一路”的發展機遇，發
揮各自優勢，進一步加強溝通、
增進了解，深化合作，攜手開創
共同發展的美好未來。

A

Câmara Distrital de Água Grande de São Tomé
e Príncipe, onde se localiza a capital do país, São
Tomé, assinou com Macau um memorando de entendimento
e geminação, em cerimónia ocorrida este mês de Agosto,
segundo informação oficial.
O memorando foi assinado através de videoconferência
pelo Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial
de Macau, Ho Iat Seng, e pelo Presidente da Câmara
Distrital de Água Grande, José Maria Fonseca.
Com 17 quilómetros quadrados, o distrito de Água
Grande é o menor dos sete distritos da República
Democrática de São Tomé e Príncipe, possuindo uma
população de aproximadamente 70 mil habitantes.
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聖普首都聖多美所在的阿瓜格蘭
德大區總面積17平方公里，是聖多美
和普林西比全國七個大區中面積最小
的區，人口約7萬。
特首又指出，中國與聖多美和普
林西比恢復外交關係6年以來，各領域
合作取得豐碩成果，人文交流不斷深
化；行政長官還提到習近平主席重申
要將中聖普關係建設成為大小國家合
作和南南合作的典範。
事實上，中國“一帶一路”倡
議已得到了聖普的大力支持和積極參
與。中國連續多年成為聖普重要的進
口市場，兩國的全面合作夥伴關係正
在基礎設施建設、經貿、文化和培訓
等領域深入發展。
對於澳門和阿瓜格蘭德大區締結
友好城市關係，行政長官認為這將進
一步鞏固和加強澳門與聖普之間的友
好關係，並能以此為契機拓展兩地在
經濟、貿易、旅遊、漁業、文化、民
間交往等領域的交流與合作。澳門將
充分發揮 “中國與葡語國家商貿合作
服務平台”的作用，促進中國與葡語
國家的交流與合作。

最後，行政長官強調，澳門正圍繞
建設“世界旅遊休閒中心、中國與葡語
國家商貿合作服務平台，打造以中華文
化為主流、多元文化共存的交流合作基
地”的發展定位，參與“一帶一路”和
粵港澳大灣區建設，提升澳門在中國發
展和對外開放中的地位和功能。
豐塞卡主席在致辭時對澳門與阿
瓜格蘭德大區締結友好城市關係表示
衷心祝賀。豐塞卡強調，透過簽署諒
解備忘錄，必定能加強雙方的聯繫，
共同見證並守護中國與聖普兩國的友
好關係。阿瓜格蘭德大區將繼續創造
有利條件，以確保雙方夥伴關係日益
穩固和持續發展。
根據諒解備忘錄，雙方承諾將發
揮彼此的優勢，作出相應的配合，致
力建立緊密而穩固的友好關係，共同
推動兩地的繁榮發展。
聖多美和普林西比司法、內政和
人權部部長西爾西奧、外交部駐澳門特
別行政區特派員公署特派員劉顯法、
中國駐聖多美和普林西比民主共和國
大使館臨時代辦胡濱等嘉賓分別在兩
地出席儀式。

澳門與聖多美和普林西比阿瓜格蘭德大區透過視頻連線方式，簽署締結友好城市關係諒解備忘錄
A cerimónia de assinatura do memorando de entendimento e geminação entre Macau e o distrito
de Água Grande de São Tomé e Príncipe ocorreu através de videoconferência
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Na cerimónia, Ho Iat Seng disse esperar
que ambas as partes possam aproveitar
as oportunidades de desenvolvimento
inerentes à iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”
e desenvolver as suas vantagens, estreitando
ainda mais a comunicação e o mútuo
entendimento, aprofundando a cooperação e
criando, em conjunto, um brilhante futuro de
desenvolvimento.
O Chefe do Executivo afirmou, no seu
discurso, que ao longo dos seis anos, desde
o reatamento das relações diplomáticas
entre a China e São Tomé e Príncipe, foram
alcançados resultados frutíferos em diversos
domínios e o intercâmbio cultural continua a
intensificar-se.
Ho Iat Seng lembrou que o Presidente
Xi Jinping reiterou que a relação entre a China e
São Tomé e Príncipe deve configurar-se no
paradigma das relações entre um país de
grande dimensão e outro de pequena, assim
como na Cooperação Sul-Sul.
A iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma
Rota” conta com o forte apoio e a participação
activa de São Tomé e Príncipe, enquanto
ambas as partes prosseguem com o reforço
da cooperação no âmbito das infra-estruturas,
da economia e do comércio, da cultura e da
formação, entre outros domínios.
A China é já, há vários anos consecutivos,
um mercado de importação relevante para
São Tomé e Príncipe. Os dois países estão
a desenvolver uma parceria de cooperação
abrangente e continuam a consolidar a
cooperação em diversos domínios.
O Chefe do Executivo considerou ainda
que o relacionamento e a geminação entre
Macau e o distrito de Água Grande permite
consolidar e fortalecer ainda mais a relação de
amizade que existe entre Macau e São Tomé
e Príncipe, de modo a criar uma oportunidade
para alargar o intercâmbio e a cooperação nos
domínios económico e comercial, turístico,
piscatório, cultural e de contacto entre a
sociedade civil.
Ho Iat Seng indicou ainda que Macau,
por sua vez, irá desempenhar, plenamente,
o seu papel de Plataforma de Serviços para

a Cooperação entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, no sentido de fomentar o
intercâmbio e a cooperação entre a China e os
Países de Língua Portuguesa.
Ho Iat Seng salientou ainda que Macau
está focada na construção do Centro Mundial
de Turismo e Lazer, da Plataforma de Serviços
para a Cooperação Comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa, na criação
da “Base de intercâmbio e cooperação cultural
onde se verifica a coexistência multicultural,
com predominância da cultura Chinesa”, na
participação no desenvolvimento da iniciativa
“Uma Faixa, Uma Rota” e da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau, assim como no
aprimoramento do posicionamento e papel de
Macau no desenvolvimento e na abertura da
China ao exterior.
José Maria Fonseca expressou, no seu
discurso, as mais calorosas felicitações ao
relacionamento e à geminação entre Macau e
o distrito de Água Grande e considerou que,
com a assinatura do memorando, as relações
de amizade serão decerto fortalecidas,
permitindo, em conjunto, testemunhar e
salvaguardar a amizade estabelecida entre
a República Popular da China e São Tomé
e Príncipe.
José Maria Fonseca disse que o distrito
de Água Grande continuará a criar condições
favoráveis, de modo a garantir que as relações
de parceria se mantenham cada vez mais
sólidas e continuadas.
Nos termos do memorando, as partes
comprometem-se a aproveitar as vantagens
próprias e a realizar as adaptações necessárias
a fim de estabelecerem, com dedicação,
relações de amizade intensas e consolidadas, e
fomentarem conjuntamente a prosperidade e o
desenvolvimento de ambos os territórios.
A cerimónia de assinatura teve a
presença do Ministro da Justiça, Administração
Pública e Direitos Humanos de São Tomé e
Príncipe, Cílcio Pires Santos, do Comissário
do Ministério dos Negócios Estrangeiros da
China em Macau, Liu Xianfa e de Hu Bin,
Encarregado da Embaixada da China em São
Tomé e Príncipe.
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澳門國際旅遊（產業）博覽會開幕 葡語國家大展旅遊潛力

Os Países de Língua Portuguesa mostram potencialidade
turística na Exposição Internacional de Turismo de Macau

“葡

語國家旅遊產品推介會”9月
於第十屆澳門國際旅遊（產
業）博覽會（“旅博會”）期間舉行。
中國—葡語國家經貿合作論壇（澳
門）常設秘書處季先崢秘書長表示，希
望葡語國家旅遊產品推介會能讓大眾對
葡語國家旅遊業有更多了解，為推動旅
遊業和經濟復甦及發展作出貢獻。
他表示，希望通過是次活動，大
眾能進一步發現葡語國家的自然和人
文之美，共同探尋中國內地、澳門與
葡語國家在旅遊領域的合作新機遇，
為推動旅遊業和經濟復甦及發展作出
貢獻。他還表示，中葡論壇常設秘書
處一直致力於推動與會國旅遊業界在
項目開發、人員培訓及產品推廣等方
面開展交流與合作。
澳門旅遊局局長文綺華致辭時表
示，本屆旅博會的舉行，可與葡語國
家旅遊產品推介會互相輝映，共同發
掘中國內地、澳門與葡語國家在旅遊
產業的合作新機遇。
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中葡論壇常設秘書處佛得角派
駐代表米格爾指，中葡論壇每年都參
加旅博會，今年希望能通過與中國內
地、澳門的合作取得更多成果，冀澳
門和中國內地的企業能多關注葡語國
家的旅遊產業，並誠邀企業投資建設
旅遊業的基礎設施、發展相關服務。
他還表示，葡語國家總人口逾
2.5億，旅博會是葡語國家一個重要
的平台。旅遊產業是大多葡語國家的
重點產業，因此希望能透過中葡論壇
每年參加的旅博會來推廣9個葡語國
家的旅遊產品。
他還透露，葡語國家希望在防疫
旅遊限制逐漸開放後，能吸引更多來
自中國內地及澳門的遊客。
澳門貿易投資促進局亦在今年旅
博會期間推廣葡語國家的產品，並邀
請了19家企業參展，於館內展銷來自
九個葡語國家和澳門的葡萄酒、罐頭
食品、藥品、瓷器和裝飾品等各類140
餘種產品。

O

Secretário-Geral do Fórum de Macau,
Dr. Ji Xianzheng, disse esperar que a
apresentação dos Produtos Turísticos dos Países
de Língua Portuguesa, durante a 10.ª Expo
Internacional de Turismo (MITE) de Macau,
decorrida em Setembro, possa aumentar o
conhecimento do turismo nos Países de Língua
Portuguesa e contribuir para a recuperação e o
desenvolvimento do turismo e da economia.
“Esperamos que através deste evento,
se possa conhecer mais sobre as belezas
naturais, humanas e culturais dos Países
de Língua Portuguesa, explorar novas
oportunidades de cooperação no sector de
turismo entre o Interior da China, Macau e
os Países de Língua Portuguesa, e dar um
maior contributo para a recuperação e o
desenvolvimento do turismo e da economia”,
disse Ji.
O Secretário-Geral disse ainda que
o Secretariado Permanente do Fórum de
Macau “tem envidado esforços em promover
o sector do turismo dos países participantes,
nomeadamente no desenvolvimento de
projectos, formação de pessoal e divulgação
de produtos.”
Helena de Senna Fernandes, directora
dos Serviços de Turismo de Macau, disse, por
seu turno, que a edição da Expo Internacional
de Turismo (Indústria) de Macau e
a
apresentação dos Produtos Turísticos dos
Países de Língua Portuguesa
teve por
objectivo explorar conjuntamente as novas
oportunidades de cooperação no âmbito de
turismo do Interior da China, de Macau e dos
Países de Língua Portuguesa.

文綺華
Maria Helena de Senna Fernandes

米格爾
Nuno Furtado

O Delegado de Cabo Verde junto do
Fórum de Macau, Nuno Furtado, lembrou que
“todos os anos o Fórum de Macau participa
no MITE”.
“Mas, este ano, queremos mais
resultados desta cooperação com Macau
e o Interior da China. Queremos que as
empresas de Macau e do Interior da China
prestem mais atenção ao sector do turismo
dos Países de Língua Portuguesa. Queremos
que invistam em infra-estruturas e serviços
do sector do turismo”, disse Nuno Furtado.
“O MITE é uma importante plataforma
para os países lusófonos, que somam mais de
250 milhões de habitantes. O turismo é um
sector de destaque na maioria destes países
pelo que, com a participação do Fórum
de Macau nesta feira anual, pretendemos
promover os produtos turísticos de cada um
dos 9 Países de Língua Portuguesa do Fórum
de Macau”, disse ainda Nuno Furtado.
O Delegado de Cabo Verde referiu
também
que os Países de Língua
Portuguesa querem mais turistas de Macau
e do Interior da China logo que as restrições
de viagens existentes devido à pandemia
sejam mais aliviadas.
Também o Instituto de Promoção
do Comércio e do Investimento de
Macau (IPIM), promoveu os produtos
lusófonos
durante
a
MITE
deste
ano, convidando 19 empresas a juntarem-se ao
seu pavilhão.
Estas empresas colocaram à venda
uma vasta gama de produtos dos Países de
Língua Portuguesa e de Macau, incluindo
vinhos, conservas, medicamentos, cerâmicas
e decorações.
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澳門貿促局葡語市場經貿促
進廳代高級經理鄧永曦指，澳門作
為中葡平台的作用之一便是促進中
國與葡語國家之間的合作，旅博會
則為中國內地的代表和企業家提供
了一個可更深入了解葡語國家產品
的機會，並希望葡語國家的產品能

通過澳門推廣至粵港澳大灣區。
他還表示，貿促局冀望來自
大灣區、不論是大企業抑或中小企
業的買家，都能對葡語國家產品有
更多了解。
第十屆澳門國際旅遊（產
業）博覽會由中華人民共和國文

化和旅遊部支持、澳門特別行政區
政府旅遊局主辦及澳門旅行社協會
承辦。是次旅博會首設“繽Fun葡
語系”展館，共有400餘位展商參
展，設置了數百個展位，旨在呈現
葡語國家多元文化以及發揮澳門中
葡平台的作用。

Tang Weng Hei, DirectorSubstituto do Departamento de
Promoção Económica e Comercial
com os Mercados Lusófonos do
IPIM, disse que “a cooperação entre
a China e os Países de Língua
Portuguesa é um dos papéis que
Macau desempenha e o MITE é
uma oportunidade para fazer com
que delegações e empresários do
Interior da China possam conhecer
melhor os produtos dos Países de
Língua Portuguesa.”
“Esperamos
também
que
através de Macau os produtos
lusófonos possam ser promovidos e

comercializados na Área da Grande
Baía (AGB)”, disse.
“O IPIM espera que os
compradores da AGB, sejam eles
grandes empresários ou pequenas
e médias empresas, conheçam cada
vez mais os produtos dos Países
de Língua Portuguesa”, referiu
ainda Tang.
Mais de 140 produtos dos
nove Países de Língua Portuguesa
foram apresentados pelo IPIM no
seu pavilhão durante a 10º MITE.
O pavilhão da Lusofonia
apresentado pela primeira vez na
10ª Expo de Turismo, contou com

mais de 400 expositores e centenas
de pavilhões e teve por objectivo
mostrar a diversidade cultural dos
Países de Língua Portuguesa e
desempenhar o papel de plataforma
entre a China e os Países de
Língua Portuguesa.
A 10ª Expo Internacional de
Turismo (Indústria) foi organizada
pela Direcção dos Serviços de
Turismo (DST) de Macau, com o
apoio do Ministério da Cultura e
Turismo da República Popular da
China (RPC), e a coordenação da
Associação das Agências de Viagens
de Macau.

季先崢秘書長（中）希望
通過旅博會，大眾能進一
步發現葡語國家的自然和
人文之美
Dr. Ji Xianzheng (centro)
espera que através da
MITE se possa conhecer
mais sobre as belezas
naturais, humanas e
culturais dos Países de
Língua Portuguesa

| 中葡論壇

出席論壇的嘉賓
Participantes no debate

中葡論壇（澳門）就中小企業在中國與葡語國家基建合作中的作用舉辦論壇

Fórum de Macau organizou debate sobre papel das PME na cooperação
do sector das infra-estruturas entre a China e os PLP

在

第十三屆國際基礎設施投
資與建設高峰論壇舉行期
間，中葡論壇舉辦分論壇。中葡
論壇常設秘書處季先崢秘書長
於分論壇表示，中葡論壇將日益
努力加強培訓，助力提升中國內
地、澳門及葡語國家中小企業的
創新能力和競爭能力，並促進其
夥伴關係。
基建論壇於九月底舉行，
分論壇以“加強中葡基建合作推
動中小企業復甦”為主題，逾百
嘉賓出席。季先崢秘書長表示基
礎設施是經濟社會發展的重要支
撐，也是中國與葡語國家經貿關
係中引人矚目的重要組成部分。
季先崢秘書長鼓勵各大、
中、小企業善用中葡合作發展基
金和其他金融機構提升融資能
力，發展業務，並倡導中國基建
企業通過在業務支持當地中小企
業的發展。
中葡論壇常設秘書處副
秘書長贊東表示，相比於中方
“主導”的合作，葡語國家更希
望通過以合夥或合資方式的技術
轉移開展更多合作。
贊東副秘書長表示該發展模
式可賦予葡語國家企業更多的能力
和附加值，也使自身經濟增值。
澳門貿易投資促進局餘雨生
代主席表示，貿促局將繼續助力
中國內地及澳門的中小企業在貿
易、投資及基建等領域達成更多
的雙向合作，實現互利共贏。

O

Fórum de Macau vai empenharse cada vez mais no sentido de
fortalecer a capacidade de inovação
e a competitividade das Pequenas e
Médias e Empresas (PME) do Interior
da China, de Macau e dos Países de Língua
Portuguesa (PLP) e promover parcerias
entre eles, afirmou Secretário-Geral, Dr.
Ji Xianzheng, durante uma sessão paralela
integrada no 13.º Fórum Internacional
sobre o Investimento e Construção de
Infra-estruturas que reuniu dezenas
de intervenientes.
Durante o encontro, que ocorreu
no final de Setembro sobre o tema
“Reforço da cooperação em infraestruturas entre a China e os Países de
Língua Portuguesa para impulsionar
a recuperação das Pequenas e Médias
Empresas”, Ji lembrou que as infraestruturas constituem não apenas
um pilar importante que sustenta o
desenvolvimento económico e social,
como também uma parte integrante
das relações económicas e comerciais
entre a China e os Países de Língua
Portuguesa (PLP).
O Secretário-Geral do Fórum de
Macau encorajou as grandes, médias
e pequenas empresas a aproveitarem
os financiamentos do Fundo de
Cooperação
e
Desenvolvimento
China-Países de Língua Portuguesa e
de outras instituições financeiras para
desenvolverem as suas actividades.

Ji Xianzheng fez igualmente um
apelo às empresas chinesas do sector
de infra-estruturas para apoiarem
o crescimento das PME locais
utilizando os serviços das mesmas nos
seus negócios.
O Secretário-Geral Adjunto do
Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge
do Espírito Santo, durante uma
intervenção no mesmo debate, disse
que os Países de Língua Portuguesa
prefeririam ver “em vez de uma
cooperação de ‘chave na mão’ por
parte da China, uma cada vez maior
cooperação que passasse pela
transferência de tecnologia para
as suas empresas em regime de
associação ou participação”.
Para Paulo Espírito Santo,
esse tipo de abordagem “permitiria
incorporar nas empresas dos PLP mais
capacidade e valor acrescentado nos
seus tecidos empresariais, e por essa
via nas suas próprias economias.”
Também o Presidente substituto
do Instituto de Promoção do Comércio
e do Investimento de Macau (IPIM),
Dr. Vicente U, assegurou que o
instituto, de que é dirigente, continuará
a trabalhar para que as PME do
Interior da China e de Macau, tenham
uma maior cooperação nos sectores
do comércio, investimento e infraestruturas, de modo a que possam
obter ganhos mútuos.
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中葡論壇舉辦“葡語國家傳統醫藥網絡研修班”

Fórum de Macau organizou o Colóquio sobre Medicina Tradicional
para os Países de Língua Portuguesa

葡

語國家傳統醫藥網絡研修
班九月於澳門開班。中葡
論壇（澳門）常設秘書處秘書長
季先崢在研修班開幕式上表示，
中葡論壇將以中葡防疫交流中心
為依托，推動中國和葡語國家在
公共衛生領域開展更多培訓、實
習和交流等活動。
季先崢表示，中葡論壇至今
已舉辦六次傳統醫藥研修班，旨在
推動中國與葡語國家衛生領域的官
員和技術人員在傳統醫藥技術及應
用等方面開展研修、交流。此次研
修班是於四月召開的中葡論壇部長
級特別會議期間揭牌的中國-葡語
國家防疫交流中心項下首個正式活
動。澳門特區政府衛生局局長羅亦
龍表示，希望藉此次研修班凝聚世
界各地專家的力量與智慧，推動傳
統醫藥進一步發展，助力澳門特區
政府持續優化傳統醫藥發展策略。

18
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O

Secretariado Permanente do
Fórum de Macau irá aproveitar
o papel do Centro de Intercâmbio da
Prevenção Epidémica China – Países
de Língua Portuguesa para realizar
mais actividades de formação, estágios e
intercâmbios no sector da saúde pública
entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, disse o Secretário-Geral,
Dr. Ji Xianzheng.
O Secretário-Geral, que falava
em Setembro na cerimónia de
abertura do colóquio online no
domínio da medicina tradicional
para os Países de Língua Portuguesa,
lembrou que o Fórum já organizou
seis colóquios deste tipo no sentido
de promover o estudo e intercâmbio
entre os funcionários públicos e
técnicos do sector da saúde da China
e dos Países de Língua Portuguesa,

sobre tecnologias e aplicação da
medicina tradicional.
Neste primeiro evento oficial no
âmbito do Centro de Intercâmbio da
Prevenção Epidémica China – Países
de Língua Portuguesa, inaugurado à
margem da Reunião Extraordinária
Ministerial do Fórum de Macau,
em Abril, o Director dos Serviços
de Saúde de Macau, Dr. Lo Iek
Long, disse acreditar que o corrente
colóquio poderá reunir a força e
sabedoria dos especialistas de todo o
mundo, a fim de promover o melhor
desenvolvimento
da
medicina
tradicional, apoiando também o
Governo da Região Administrativa
Especial de Macau (RAEM) no
aperfeiçoamento
contínuo
da
estratégia para o desenvolvimento
desta área.

羅亦龍表示，特區政府一
直高度重視傳統醫藥發展，自
2011年起致力落實與世界衛生
組織在傳統醫藥領域的合作計
劃，協助籌辦14場世衛區域培訓
工作坊和14場中醫藥培訓工作
坊，為超過2,500來自世界各地
的政府衛生官員，尤其是“一帶
一路” 沿線國家、葡語國家以
及本地傳統醫藥從業人員提供了
專業培訓。
粵澳合作中醫藥科技產業
園位於橫琴島，產業園董事長兼
行政總裁呂紅表示，傳統醫藥作
為中國與葡語國家聯繫的樞紐，
發揮著重要作用，特區政府一直
高度重視中醫藥的產業化及國際
化。粵澳合作中醫藥產業園將透
過“以醫帶藥”的模式，逐步與
葡語國家開展合作。
此次研修班由中國-葡語國
家經貿合作論壇（澳門）常設秘
書處主辦、澳門特別行政區政府
衛生局合辦、粵澳合作中醫藥科
技產業園承辦。設有四場專題討
論，有來自中國內地、澳門和葡
語國家的機構代表以及傳統醫藥
領域專家學者等600餘人參加，
圍繞傳統醫藥在澳抗疫、傳統醫
藥應對常見流行病以及利用傳統
醫藥獨特優勢防治登革熱等主題
開展研修與交流。

“O Governo da RAEM tem
vindo a atribuir grande importância
ao desenvolvimento da medicina
tradicional e tem-se empenhado na
execução do plano de cooperação
com a Organização Mundial de Saúde
(OMS) na área da medicina tradicional
desde 2011, tendo prestado apoio
na organização de 14 workshops de
formação regional da OMS e de 14
workshops de formação em medicina
tradicional chinesa, tendo deste modo
fornecido formação profissional a
mais de 2500 funcionários dos
governos na área da saúde de todo o
mundo, especialmente, profissionais
provenientes dos países de “Uma
Faixa, Uma Rota”, dos Países de
Língua Portuguesa e de Macau”, disse
Lo Iek Long.
A Presidente do Parque Científico
e Industrial de Medicina Tradicional
Chinesa para a Cooperação entre
Guangdong e Macau, localizado na Ilha
de Hengqin, Dra. Lu Hong, referiu que
a medicina tradicional desempenha
um papel importante enquanto eixo de
ligação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa e recordou que o Governo da
RAEM tem vindo a atribuir importância
à industrialização e internacionalização
da medicina tradicional chinesa.

Lu Hong disse que o Parque
irá promover gradualmente a
cooperação com os Países de Língua
Portuguesa através da apresentação
de tratamentos médicos e divulgação
de medicamentos.
Mais de 600 representantes das
entidades envolvidas, profissionais,
académicos e especialistas do Interior
da China, Macau e dos Países de
Língua Portuguesa, participaram no
colóquio que decorreu em 4 sessões
temáticas e no qual foi debatido a
utilização da medicina tradicional
chinesa no combate a COVID-19
em Macau, a aplicação da medicina
tradicional no combate à epidemia
comum e o aproveitamento das
vantagens da medicina tradicional na
prevenção e tratamento da “dengue.”
O colóquio foi organizado pelo
Secretariado Permanente do Fórum
para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa e realizado
pelos Serviços de Saúde do Governo
da Região Administração Especial
de Macau, e coordenado pelo
Parque Científico e Industrial de
Medicina Tradicional Chinesa para
a Cooperação entre Guangdong
e Macau.

“葡語國家傳統醫藥網絡研修班”主辦單位
Organizadores do Colóquio sobre Medicina Tradicional
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中葡論壇（澳門）培訓中心舉辦葡語國家藍色經濟網絡研修班

Centro de Formação do Fórum de Macau organiza Colóquio sobre
a Economia Azul para os Países de Língua Portuguesa

中
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葡論壇常設秘書處秘書長季先崢表
示，葡語國家藍色經濟網絡研修班旨
在發揮澳門和中葡論壇平台積極作用深化合
作，為後疫情時代全球經濟復甦和可持續發
展注入新活力。
本期葡語國家藍色經濟網絡研修班由
中葡論壇（澳門）常設秘書處主辦、澳門城
市大學承辦，是中葡論壇（澳門）培訓中
心今年第二期研修班。研修班於9月30日至
10月13日期間共舉辦七場活動，有來自安哥
拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、赤道幾內
亞、莫桑比克、葡萄牙、聖多美和普林西比
及東帝汶九個葡語國家的相關司局級官員和
專家約400人線上參加。
研修班重點討論藍色經濟問題，學員
們圍繞海洋法、海事法、可持續開發及利用
海洋資源、藍色經濟機遇、沿海海域管理及
藍色旅遊等葡語國家社會經濟發展相關的專
題開展研修交流。
澳門城市大學商學院院長José Alves教授
致辭時表示中國和葡語國家都擁有豐富的海洋
資源，開展藍色經濟合作具有巨大潛力。
José Alves還表示研修班使各方在互
動中迸發新思路，為中國和葡語國家在藍色
經濟領域開展合作提供交流平台。
研修班期間，還舉辦了以“藍色經濟
和海洋的可持續性”為主題的圓桌會議。會
議邀請到葡萄牙海洋與環境研究跨學科中
心、中國海洋大學、上海海洋大學及廣東海
洋大學等代表參加。

秘書長季先崢（左）；院長José Alves
Dr. Ji Xianzheng (esquerda); Prof. José Alves
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O

Secretário-Geral do Fórum de Macau,
Dr. Ji Xianzheng, disse que a realização do
Colóquio online sobre a Economia Azul para os Países
de Língua Portuguesa, teve por objectivo aproveitar
Macau e a plataforma do Fórum para aprofundar a
cooperação, dando uma nova dinâmica à recuperação
da economia global e ao desenvolvimento sustentável
no período pós-pandemia.
O Colóquio sobre a Economia Azul, o segundo
organizado pelo Centro de Formação do Fórum de
Macau este ano, decorreu entre 30 de Setembro e
13 de Outubro, com sete sessões, e a participação
online de quadros superiores da função pública dos
nove Países de Língua Portuguesa - Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste - e outros especialistas, num total de
cerca de 400 técnicos.
No colóquio esteve em foco a economia azul,
tendo sido debatidos nomeadamente aspectos
ligados ao Direito do Mar e ao Direito Marítimo,
à exploração e utilização sustentáveis dos recursos
marítimos, às oportunidades da economia azul,
à gestão dos mares costeiros e ao turismo azul,
temas ligados ao desenvolvimento socioeconómico
dos PLP.
O Director da Faculdade de Gestão da
Universidade da Cidade de Macau, Prof. José Alves,
lembrou por seu turno que a China e os Países
de Língua Portuguesa possuem vastos recursos
marítimos, existindo uma enorme potencialidade
para realizar cooperação na área da economia azul.
José Alves disse ainda que o colóquio permitiu
explorar novas ideias e fornecer uma plataforma
de intercâmbio para a promoção da economia azul
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
Ainda no âmbito do colóquio realizou-se
uma mesa-redonda sobre “A Economia Azul e a
Sustentabilidade do Oceano”, com a participação
de representantes do Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha e Ambiental, da
Universidade do Oceano da China, da Universidade
do Oceano de Xangai e da Universidade do Oceano
de Guangdong.
O Colóquio sobre a Economia Azul para
os Países de Língua Portuguesa foi organizado
pelo Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa e realizado pela
Universidade da Cidade de Macau.

中國向葡語國家贈送澳廣視譯製的中國文化紀錄片

China ofereceu documentários da Cultura Chinesa aos Países de
Língua Portuguesa traduzidos pela TDM-Teledifusão de Macau

為

促進文化交流，弘揚中華傳統，外交
部駐澳特派員公署代表中國於9月向
葡語國家贈送了三部由央視出品、澳廣視譯
製的中國文化紀錄片。在贈送儀式上，外交
部駐澳門特別行政區特派員公署特派員劉顯
法強調中國和葡語國家之間需要加深交流、
增進理解、拓展合作、共同發展。
劉顯法表示：“我們將不斷提升葡語
媒體國際傳播力、輻射力、影響力，為推動
構建人類命運共同體作出更大貢獻。”
他又指，中方挑選了三部分別以中國
茶文化、中醫和四季生態為主題的紀錄片，
並將之贈與葡語國家的媒體，是希望以文化
為媒，為中國內地、澳門和葡語國家媒體合
作拓展新路徑 。
贈送儀式在澳廣視的演播廳舉行，
約 80名 嘉 賓 參 與 。 劉 顯 法 特 派 員 在 現 場 將
三部紀錄片贈予中葡論壇常設秘書處副秘書
長贊東。安哥拉、佛得角、幾內亞比紹、莫
桑比克等葡語國家媒體負責人先後通過視頻
致感謝辭。

劉顯法特派員將
紀錄片贈予中葡論壇
Liu Xianfa entrega
documentários da
CCTV/TDM ao Fórum
de Macau

A

China ofereceu em Setembro aos Países de
Língua Portuguesa três documentários da
cultura chinesa produzidos pela Televisão Central
da China (CCTV) e traduzidos para português pela
TDM-Teledifusão de Macau “para promover o
intercâmbio cultural e divulgar a tradição chinesa”.
Na cerimónia de entrega, o Comissário
do Ministério dos Negócios Estrangeiros da
China na Região Administrativa Especial de
Macau, Liu Xianfa, destacou a necessidade
de “aprofundar os intercâmbios, melhorar
a compreensão, expandir a cooperação e
promover o desenvolvimento comum” entre a
China e os Países de Língua Portuguesa.
“Continuaremos
a
melhorar
a
comunicação internacional, o alcance e
a influência dos meios de comunicação
social de língua portuguesa, e a dar maiores
contribuições para a construção de uma
comunidade de futuro compartilhado para a
humanidade”, acrescentou.
O diplomata indicou que os três
documentários, sobre a cultura do chá, a
medicina tradicional chinesa e o ecossistema
das quatro estações do ano, foram selecionados
e oferecidos aos meios de comunicação dos
Países de Língua Portuguesa para “aproveitar

a cultura como um meio para desenvolver um
novo caminho para a cooperação entre os
‘media’ do Interior da China, de Macau e dos
Países de Língua Portuguesa”.
Durante a cerimónia, que decorreu
nos estúdios da TDM, perante cerca de 80
convidados, foram transmitidas mensagens
em vídeo de responsáveis das televisões
públicas de Angola, Cabo Verde, GuinéBissau e Moçambique, tendo o Comissário
Liu Xianfa entregue simbolicamente os três
documentários ao Secretário-Geral Adjunto
do Fórum para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, Paulo Espírito Santo.

紀錄片贈送儀式
Cerimónia de
entrega de vídeos
ao Fórum de Macau
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中國冀進一步推動與葡語國家的合作

China quer promover cada vez mais a cooperação
com os Países de Língua Portuguesa

由

中華人民共和國外交部駐澳門
特別行政區特派員公署、澳門
特區政府，和澳門理工大學合辦的
“立足澳門平台，推動新時代中國與
葡語國家更緊密合作 — 中國與葡語國
家智庫論壇”9月在澳門成功舉行。
論壇吸引逾150名外交人員、專
家學者、企業及智庫組織代表參與。
嘉賓圍繞“全球發展倡議、全球安全
倡議引領中國與葡語國家合作開創新
局面”、“中國與葡語國家合作中的
澳門作用”兩個分議題進行發言，深
入探討如何進一步促進中國與葡語國
家之間的合作。
外交部駐澳門特派員公署特派
員劉顯法在論壇開幕式致辭時表示，
中國提出的全球發展倡議和全球安全
倡議為中國與葡語國家在後疫情時代
的合作帶來了新機遇，並強調中國與
葡語國家應繼續深化在經濟、貿易、
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基礎設施、文化交流等傳統領域的合
作，同時亦應不斷開拓高新技術和國
家治理等新興領域的合作。
他又指：“隨著高質量共建
‘一帶一路’的推進、全球發展倡議
和全球安全倡議的落實以及粵港澳大
灣區、橫琴粵澳深度合作區建設的不
斷加速，澳門必將在中國與葡語國家
合作中展現更大作為。 ”
澳門特區政府社會文化司司長
歐陽瑜致辭時表示，澳門與葡語國家
歷史文化淵源悠久，在促進中國與葡
語國家交流方面獨具優勢。隨著粵港
澳大灣區和橫琴粵澳深度合作區建設
穩步推進，將使澳門中葡平台的內涵
更豐富，功能更多。歐陽瑜亦希望中
國與葡語國家的學術機構能夠擴大交
流合作，進一步發揮澳門的橋樑紐帶
作用，推動中國與葡語國家更緊密溝
通與合作。

來自中國和葡語國家的專家及學者
Profissionais e especialistas dos PLP e China em encontro em Macau

A

forma de promover ainda mais
a colaboração entre a China e
os Países de Língua Portuguesa foi
o tema de um encontro realizado em
Setembro em Macau que reuniu cerca
de uma centena e meia de diplomatas,
especialistas, académicos, empresários
e membros de grupos de reflexão.
O Comissário do Ministério dos
Negócios Estrangeiro da China na
Região Administrativa Especial de
Macau, Liu Xianfa, disse, na abertura
do encontro, que com a Iniciativa
de Desenvolvimento Global e a
Iniciativa de Segurança Global da
China haverá mais oportunidades de
cooperação sino-lusófona no período
pós-pandemia da covid-19.
Liu salientou que é importante
continuar a aprofundar a cooperação

entre a China e os Países de Língua
Portuguesa nas áreas económica
e comercial, infra-estruturas e
intercâmbios culturais, bem como
expandir activamente a colaboração
em áreas emergentes, como sejam
experiências de governação e
novas tecnologias.
“Com o avanço da construção
conjunta da Iniciativa ‘Uma Faixa,
Uma Rota’, a implementação das
iniciativas de Desenvolvimento
Global e de Segurança Global,
a construção da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau e da
Zona de Cooperação Aprofundada
entre Guangdong e Macau em
Hengqin, Macau vai seguramente
apresentar um melhor desempenho
na cooperação entre a China e os

Países de Língua Portuguesa”, disse
o Comissário Liu.
A Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura do governo de
Macau, Ao Ieong U, lembrou que,
devido à sua longa história de
intercâmbio e laços culturais com
os países lusófonos, Macau possui
vantagens próprias para a promoção
da cooperação entre a China e os
Países de Língua Portuguesa.
“Com o avanço progressivo
da construção da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau e da
Zona de Cooperação Aprofundada
entre Guangdong e Macau em
Hengqin, poder-se-á enriquecer o
conteúdo e as funções de Macau
como ‘Plataforma Sino-Lusófona”,
disse Ao Ieong.
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中葡論壇（澳門）常設秘書
處副秘書長贊東則在發言中表示，
中葡論壇自本世紀初成立以來，為葡
語國家帶來了實實在在的發展機遇。
在此基礎上，應繼續深化雙方合作，
進一步加強澳門的中葡平台功能。他
又指，澳門應不斷開拓與葡語國家相
關的、不同領域的新業務，吸引更多
葡語國家投資者來澳投資。
另一方面，贊東副秘書長對非
洲葡語國家未被納入澳門特區政府
月初公佈的放寬外國旅客入境清單
感到遺憾。他認為，此舉不利於中
國與非洲葡語國家的合作，而事實
上，這些國家已經很好地控制了疫
情。他希望澳門特區政府能夠重新
考慮有關問題，放寬非洲葡語國家
旅客的入境措施，以保障最基本的
公義。
部分以線上形式參與論壇的學
者表示，中國與葡語國家可以利用
中葡論壇這一對話渠道的潛力，開
展“一帶一路”等雙邊戰略對接，
以構建更加緊密的中國與葡語國家
合作關係。出席論壇的研究人員和
專家還指出，澳門是中國與葡語國
家對話合作的重要渠道，而粵港澳
大灣區的建設帶來了新的發展機
遇。此外，幾乎所有嘉賓在發言中
都強調了中國應在文化、教育、科
學、技術等領域為非洲葡語國家提
供更多支持和幫助。

劉顯法
Liu Xianfa
（右）歐陽瑜
(Direita) Ao Ieong U
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A Secretária defendeu ainda
que
instituições
académicas,
chinesas e lusófonas, possam alargar
o intercâmbio e a cooperação e que
Macau possa desempenhar ainda
mais o seu papel de ponte de ligação,
para estimular uma comunicação
e uma cooperação mais estreitas
entre a China e os Países de
Língua Portuguesa
O Secretário-Geral Adjunto do
Secretariado Permanente do Fórum
para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa, Dr.
Paulo Espírito Santo, sublinhou as
oportunidades que têm sido abertas
à comunidade lusófona, pelo menos
desde o início do século, com a
criação do Fórum de Macau, bem
como a necessidade de se continuar
a reforçar a cooperação e a potenciar
o papel de Macau enquanto
plataforma entre a China e os Países
de Língua Portuguesa.
É preciso continuar “a atrair
novos negócios diferenciados de
base lusófona e a atrair investidores
lusófonos”, disse.
Paulo Espírito Santo, na sua
intervenção, lamentou, no entanto,
que os cidadãos da África lusófona

tenham sido excluídos da lista de
países a cujos nacionais é permitida
a entrada no território desde o início
do mês.
O diplomata afirmou que “a
não inclusão na lista” dos países
lusófonos de África “não beneficia
a cooperação”, até porque, alegou,
estes Estados “têm a pandemia
sob controlo.”
Paulo Espírito Santo pediu
ainda às autoridades de Macau para
reverem a decisão “para se ir ao
encontro da mais elementar justiça.”
Acadêmicos, que participaram
através vídeo, defenderam que
a China e os Países de Língua
Portuguesa
podem
aproveitar
o Fórum de Macau como canal
de diálogo para promover uma
articulação entre as estratégias de
ambas as partes, como por exemplo,
a Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”,
de forma a construir uma relação
mais estreita entre a China e os
Países de Língua Portuguesa.
Os
investigadores
e
especialistas presentes no encontro
defenderam igualmente que Macau
é um canal importante para o
diálogo e a cooperação entre a China
e os Países de Língua Portuguesa

e a Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau.
A
necessidade
de
mais
apoio e ajuda da China aos países
africanos de língua portuguesa
nas áreas da cultura, educação,
ciência e tecnologia foi igualmente
uma constante em quase todas as
intervenções .
O “Fórum dos Think-Tanks
entre a China e os Países de Língua
Portuguesa: Com base na plataforma
de Macau, impulsiona-se uma
cooperação mais estreita entre a
China e os países lusófonos nesta
era nova” centrou-se na discussão
de dois sub-temas: “As iniciativas
relacionadas com o desenvolvimento
e a segurança no mundo e o futuro da
cooperação entre a China e os Países
de Língua Portuguesa” e o “Papel de
Macau na cooperação entre a China
e os Países de Língua Portuguesa.”
O evento foi organizado
pelo Comissariado do Ministério
dos Negócios Estrangeiros da
República Popular da China na
Região Administrativa Especial de
Macau e pelo Governo da Região
Administrativa Especial de Macau da
República Popular da China, com a
Universidade Politécnica de Macau.
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大灣區發展潛力巨大
為葡語國家帶來廣闊合作機會

Potencial da Área da Grande Baía para os
Países de Língua Portuguesa pode abrir
enormes oportunidades de cooperação

恩里克·馬丁內斯-加蘭（Enrique Martínez-Galán）―亞洲基礎
設施投資銀行董事會成員，亞洲管理學院發展管理碩士課程主任
Enrique Martínez-Galán – Membro do Conselho de Administração
do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (AIIB) e
Director do Mestrado em Gestão do Desenvolvimento do Asian
Institute of Management

粵

港澳大灣區由珠江三角洲的九個城
市（東莞、佛山、廣州、惠州、
江門、深圳、肇慶、中山和珠海）和兩個
特別行政區（香港和澳門）組成，2019年
約有7,000萬人口，GDP達1.7萬億美元。
國家十三五規劃將粵港澳大灣區視為技術
發展和市場改革的關鍵驅動力，以及推動
“一帶一路” 倡議的關鍵區域。
葡語國家和大灣區有著如此龐大的人
口和經濟規模，但為何雙方在經濟、貿
易、金融和投資領域的合作潛力一直沒有
發揮出來，有哪些制約因素？
中葡論壇有三項宗旨：（一）鞏固中
國與葡語國家的經貿交流;（二）發揮澳
門作為中國與葡語國家合作平台的作用;
（三）促進中國內地、葡語國家和澳門特
別行政區的共同發展。而雙方在貿易、投
資合作中待開發的潛力，從以上目標就可
了解。要開發這其中蘊藏的潛力，除了華
為、中興等商業巨頭外，我們還要特別強
調中小型企業在這方面的作用。
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大灣區尚未開發的潛力

如果我們分析一下葡語國家擁有的比較優
勢的產業，並將之與大灣區在貿易、投資
方面有需求的主要領域作對比，隨後再反
過來，把大灣區擁有比較優勢的產業與葡
語國家主要需求領域作對比，那麼我們
會發現有許多存在發展潛力的產業，例如
農業和農工業、基礎設施、能源、科研
創新、海洋產業集群、數字及信息通信技
術與健康產業等。在這些產業中，供應
和需求之間存在互補性。以上述第一個產
業為例，葡語國家在農業和農工業具備比
較優勢，而大灣區和葡萄牙有相應的市場
需求、專有技術和研究經驗，雙方可以開
展多樣化的深入合作，從農產品生產，以
至工業化生產及商業化，將分銷、物流平
台、營銷的整個價值鏈囊括在內。深圳市
農裕農化實業有限公司和中國華西企業有
限公司就是很好的例子，兩家公司分別與
安哥拉在水產養殖和農業方面達成合作。

廣州國際金融中心
Centro financeiro internacional de Cantão

pró-mercado e facilitador da iniciativa “Uma Faixa
e Uma Rota.”
Com uma dimensão populacional e um
peso económico tão significativo, quais os
constrangimentos que levam a que o potencial das
relações económicas, comerciais, financeiras e de
investimento entre ambos os blocos não se tenha
concretizado?
O Fórum para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os PLP (Fórum Macau),
tem três objectivos fundamentais na sua actividade:
consolidar o intercâmbio económico e comercial
entre a China e os PLP, dinamizar o papel de
Macau enquanto plataforma de cooperação entre
a China e os PLP, e fomentar o desenvolvimento
comum do Interior da China, dos PLP e da Região
Administrativa Especial de Macau (RAEM). Estes
três pontos mostram o potencial inexplorado
das relações comerciais e de investimento entre
a AGB e os PLP, com especial destaque para o
papel das pequenas e médias empresas (PME)
sem, no entanto, ignorar gigantes do sector das
telecomunicações como a Huawei ou a ZTE.

Coleman photographer

Potencialidades da AGB ainda por
explorar

O

s Países de Língua Portuguesa (PLP),
constituídos por nove países (Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste), contavam em 2021 com uma
população de cerca de 296 milhões de habitantes
e um Produto Interno Bruto (PIB) em preços
correntes de USD 2 biliões (trillions em inglês),
segundo dados de 2022 do Banco Mundial.
A Área da Grande Baía (AGB), constituída
por nove cidades (Dongguan, Foshan,
Guangzhou, Huizhou, Jiangmen, Shenzhen,
Zhaoqing, Zhongshan e Zhuhai) e duas regiões
administrativas especiais (Hong Kong e Macau)
no Delta do Rio das Pérolas, contava em 2019
com cerca de 70 milhões de habitantes e um
PIB a preços correntes de USD 1.7 biliões. A
AGB é ainda indicada no 13.º Plano Quinquenal
de Desenvolvimento da República Popular
da China como um motor fundamental do
desenvolvimento tecnológico, das reformas

Se analisarmos os sectores com vantagens
comparativas dos PLP (oferta) e os cruzarmos com
as principais áreas de procura da AGB (procura),
nomeadamente os fluxos de comércio e de
investimento, e se fizermos esse mesmo exercício
em direção oposta, isto é, os sectores de vantagens
comparativas da AGB (oferta) e cruzarmos com
as principais áreas de procura dos PLP (procura),
encontramos vários sectores de potencial interesse
como a agricultura e agroindústria, as infraestruturas, a energia, a investigação científica
e inovação, o cluster do mar, as tecnologias
digitais e de informação e comunicação e a
saúde. Em todos estes sectores, encontramos uma
complementaridade entre a oferta de um dos lados
e a procura do outro lado. Tomemos o exemplo do
primeiro dos sectores identificados: a agricultura e
a agroindústria.
Considerando, por um lado, o grande
potencial nesses sectores dos Países de Língua
Portuguesa e, por outro, o “know-how” e
investigação existente na AGB e em Portugal,
as relações deveriam ser mais profundas e
diversificadas, cobrindo toda a cadeia de valor,
desde a produção agrícola, à industrialização,
logística e marketing. Podemos referir aqui os
exemplos das empresas Sino Agro Food e China
Huashi Enterprises Company da província de
Guangdong, a operarem com enorme sucesso nos
sectores da aquicultura e agrícola em Angola.
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肇慶 Zhaoqing

國內生產總值（美元）333 億
415 萬人口
PIB (US$) 33,3 mil milhões
População 4,15 milhões

廣州 Cantão

國內生產總值（美元）3,460 億
1490 萬人口
PIB (US$) 346 mil milhões
População 14,9 milhões

惠州 Huizhou

國內生產總值（美元）620.5 億
483 萬人口
PIB (US$) 62,05 mil milhões
População 4,83 milhões

東莞 Dongguan

國內生產總值（美元）1,252 億
837 萬人口
PIB (US$) 125,2 mil milhões
População 8,37 milhões

佛山 Foshan

國內生產總值（美元）1,502.6億
791萬人口
PIB (US$) 150,26 mil milhões
População 7,91 milhões

深圳 Shenzhen

中山 Zhongshan

國內生產總值（美元）3,660 億
1303 萬人口
PIB (US$) 366 mil milhões
População 13,03 milhões

國內生產總值（美元）549.4 億
331 萬人口
PIB (US$) 54,94 mil milhões
População 3,31 milhões

江門 Jiangmen

國內生產總值（美元）438.6 億
460 萬人口
PIB (US$) 43,86 mil milhões
População 4,6 milhões

大灣區地圖

香港 Hong Kong
珠海 Zhuhai

國內生產總值（美元）440.8 億
189 萬人口
PIB (US$) 44,08 mil milhões
População 1,89 milhões

澳門 Macau

國內生產總值（美元）545.5 億
人口 67 萬
PIB (US$) 54,55 mil milhões
População 0.67 milhões

國內生產總值（美元）3,630 億
749萬人口
PIB (US$) 363 mil milhões
População 7,49 milhões

Mapa da Área da Grande Baía

自2003年成立以來，中葡論壇（澳門）一
直在企業層面促進中葡合作中發揮著重要作用。
論壇曾數次組織葡語國家代表團到中國交流，拜
訪中方對口的企業和機構。這些代表團交流活動
的輻射面非常廣，內容也十分多元化，涉及中國
內地各省，使葡語國家的企業、商人和相關機構
或其代表能夠與省級政府及企業高層交流。從
2018年起，中葡論壇開始組織中國企業和機構代
表團到葡語國家開展交流活動。這些交流活動都
有非常正面的影響。中葡論壇負責人表示，將來
代表團的人數將大幅增加，活動的交流範圍也將
全面擴大。
然而，需要注意的是，雖然葡語國家代表
團到訪的足跡遍布中國各省，但實際上與廣東
省的交流並不多，而從地理位置來看，大灣區
絕大部分區域位於廣東省。
中葡論壇一直都致力於促進中國與葡語國
家之間的出口，但論壇表示未來也將關注投資
流動或投資項目等其他方面的貿易合作。

中小企業是促進大灣區與葡語國家之間
合作的關 鍵

中小型企業是加強大灣區和葡語國家之間經
濟、貿易和投資合作的關鍵，但這些企業通常
缺乏必要的資金、信息、諮詢渠道和經驗，來
克服語言、文化、法律和技術障礙。
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因此，各界一直討論深化大灣區和葡語國
家之間經濟、貿易和投資合作的可行方案。
首先，中葡論壇可以建立一個真正意義上
的企業中心，邀請大灣區和葡語國家促進貿易
發展的公共機構，以及主要的商/協會，特別是
廣東省中小企業的商/協會參與。企業中心的主
要工作是確定、跟進貿易和投資項目。而作為
誠信中間人的商/協會在其中更擔當十分重要的
角色，負責收集信息，保證為熟悉目標市場和
市場參與者所進行對接的質量。
其次，中葡論壇還可以樹立高度活躍的促
進者的形象，以推動商業智能發展，發掘合作
潛力，鎖定大灣區和葡語國家間對口的企業和
項目，尤其是為雙方中小企業進行商業配對。
此外，為了拉近葡語國家與大灣區
的關係，可以創建一個類似於拉丁美洲
ConnectAmericas的門戶網站，作為促進合作
聯絡的數字平台，消除語言和知識的障礙。
最後，可以多宣傳、推廣成功案例，讓大
家看到大灣區和葡語國家中小企業在經濟、貿
易和投資方面的合作潛力，以及這些成功案例
的可複制性。
葡語國家和大灣區的許多產業都擁有尚未
開發的合作潛力，雙方可在經濟、貿易、金融
和投資方面互補優勢。中葡論壇具備優勢去促
進這些潛力的開發，這也是論壇在建立二十多
年後，未來將遵循的發展道路。

O Fórum Macau, desde a sua criação em
2003, tem desempenhado um papel crucial como
facilitador e promotor das relações entre a China
e os PLP nomeadamente na vertente empresarial
com a realização de missões empresariais e
institucionais ao Interior da China. Estas missões
têm tido um alcance relativamente amplo e
diversificado em províncias, permitindo o acesso dos
agentes e empresas lusófonas ao topo da hierarquia
administrativa e das empresas provinciais. A partir
de 2018, o Fórum passou a organizar também
missões empresariais e institucionais da China
para os Países de Língua Portuguesa. Estas missões
têm um potencial de impacto muito significativo.
Os actuais responsáveis do Fórum já frisaram que,
no futuro, o número de missões empresariais e o
seu âmbito de actividades de intercâmbio vão ser
amplamente alargados.
De salientar, no entanto, que as missões de
delegações dos Países de Língua Portuguesa ao
Interior da China, embora tenham tido uma ampla
abrangência em termos de visitas a províncias
chinesas, têm secundarizado a província de
Guangdong que geograficamente coincide
praticamente com a AGB.
O Fórum Macau que tem focado a sua
actividade quase exclusivamente na promoção
de fluxos de exportação já indicou que vai passar
igualmente a debruçar-se sobre outros domínios
das relações comerciais como sejam os fluxos ou
projectos de investimento.

Reforço das relações AGB e PLP devem
passar pelas PME
O reforço das relações económicas, comerciais
e de investimento entre a AGB e os PLP passam
particularmente pelas Pequenas e Médias Empresas
(PME). No entanto, muitas PME não dispõem
dos recursos necessários de financiamento,
aconselhamento, informação, e experiência para
ultrapassar as barreiras linguísticas, culturais,
legais e técnicas existentes que possam permitir
o aprofundamento das relações económicas,
comerciais e de investimento entre a AGB e os PLP.
Por essa razão, o aprofundamento das
relações económicas, comerciais e de investimento
entre a AGB e os PLP podem passar por algumas
iniciativas que têm vindo a ser discutidas com
vista à sua implementação.

Em primeiro lugar, poder-se-ia acrescentar
ao Fórum Macau um centro verdadeiramente
empresarial, que conte com a participação das
agências públicas de desenvolvimento de negócio
da AGB e dos PLP, e das principais Câmaras de
Comércio e Associações Empresariais, entre elas
de PME em Guangdong. Este centro empresarial
teria um trabalho primordial de identificação e
acompanhamento de negócios e investimentos.
Em particular, as Câmaras de Comércio e
Associações Empresariais iriam desempenhar um
papel essencial como interlocutores de confiança,
como centros de recolha de informação e como
selos de garantia de qualidade dos contatos a
serem estabelecidos para ganhar conhecimento
do mercado e dos seus “players”.
Em segundo lugar, e dentro da mesma
estratégia de uma maior aproximação dos
Países de Língua Portuguesa à Área da Grande
Baía, o Fórum Macau poderia criar a figura de
Promotores do Fórum Macau que teriam por
missão promover e desenvolver um “business
intelligence”, e de fazer o levantamento
do potencial de cooperação, que identifica
empresários e projectos na AGB e nos PLP, com
destaque para as relações económicas entre as
PMEs da AGB e dos PLP.
Na mesma linha de aproximação dos PLP à
AGB, poderia ser criado um portal específico que
funcione como Plataforma Digital de promoção
de contactos, que remova as barreiras linguísticas
e de conhecimento, à semelhança do que existe na
América Latina com a bem sucedida plataforma
ConnectAmericas.
Complementarmente seriam promovidos
e divulgados casos de sucesso que dessem
visibilidade e replicabilidade ao potencial
das relações económicas, comerciais e de
investimento entre as PME da AGB e dos PLP.
As relações económicas, comerciais,
financeiras e de investimento entre a AGB e os PLP
apresentam complementaridade e um potencial
inexplorado em sectores como a economia, o
comércio, as finanças e o investimento.
O Fórum Macau encontra-se numa situação
privilegiada para actuar como facilitador no
aproveitamento desse potencial e é esse o
caminho que afirma pretender seguir no futuro,
passadas que estão mais de duas décadas desde
a sua criação.
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哈弗H6
Modelo Haval H6

長城汽車引領巴西汽車產業電動化進程

GWM “electrifica” indústria automóvel brasileira

中

國長城汽車公司在短時間內便成為
了中巴合作關係的典範，同時也是
巴西汽車行業未來發展的重要標杆。
汽車行業轉型的進程在聖保羅州
的伊拉塞瑪波利斯拉開序幕。2021
年，平治汽車以虧損為由關閉了位於
該地的工廠，並將之出售予中國長城
汽車公司。這家中國企業計劃在該
廠投資100億雷亞爾（19億美元），
只用於生產高科技的混合動力和電動汽
車。而同一時間，另一家傳統汽車製造商
福特也宣布關閉其在巴西的工廠。
另一方面，長城汽車還表示，項目到
達中期時，六成的中間產品將在巴西本地生
產，而初期從中國出口電車到巴西的計劃是
為了從實際操作層面重振巴西的汽車行業。
19億美元的投資規模在中巴經貿關
係中十分引人注目。根據巴西-中國企
業家委員會的一項研究，中國企業有28
個大型商業項目在巴西落地，這表明中
國在巴投資恢復了以往的增長速度。中
國在巴投資的熱潮從2016年開始，並於
201 9年減退。
這一研究項目的協調員、委員會內容
和研究主任圖里奧·卡里埃洛表示，在新
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進入南美最大經濟體——巴西的中國投資
者中，長城汽車是其中很值得關注的一家
企業。今年1月，長城汽車正式進軍巴西
市場。
收購伊拉塞瑪波利斯工廠使2021年
中國企業在巴投資額達到了59億美元，
創了自2017年以來的最高記錄，與2020年
相比更是增長了208%。
長城汽車政府關係總監佩德羅·貝坦庫
爾特稱，“公司向北美進軍的國際化戰略要
通過巴西來實施。在美洲投製造城汽車的第
一個國家便是巴西。巴西是進入整個美洲大
陸市場的敲門磚，我們要在此學會如何跟美
洲大陸的其他國家做生意”，而且這是一項
長期的商業戰略計劃。
長城汽車是第三家在巴投資的中國汽
車製造商。
第一家是江淮汽車，該公司曾計劃在
巴西建廠，但目前停留在將汽車進口到
巴西（電車、SUV、皮卡和卡車）的階
段。比亞迪則是第二家在巴投資的汽車企
業，初期建廠生產電池、光伏板、車身底
板和電動卡車，而現在已在巴西推出混合
動力、電力的轎車和SUV（依舊是從中
國進口）。

A

fabricante automóvel chinesa Great Wall
Motors (GWM) tornou-se em pouco
tempo uma referência nas relações ChinaBrasil. Uma referência da importância destas
relações e também do futuro, inclusivamente
da indústria automóvel brasileira.
A cidade de Iracemapólis, no estado
de São Paulo, tornou-se o epicentro
desta transformação. Aqui, a fabricante
Mercedes-Benz resolveu encerrar as suas
operações, alegando prejuízos, e vendeu
a fábrica em 2021 à GWM. A proposta
da fabricante chinesa é produzir apenas
híbridos e eléctricos, de elevada tecnologia. O
investimento previsto é de 10.000 milhões de
reais (1.900 milhões de dólares). Tudo numa
altura em que outro tradicional fabricante,
a Ford, também anunciou o fecho das suas
operações industriais no Brasil. Mais ainda,
a GWM propõe-se a que, a médio prazo,
60% dos bens intermédios sejam de origem
brasileira. Os planos de exportação para a
região contemplam, na práctica, relançar a
indústria automóvel brasileira através dos
veículos eléctricos.
A dimensão do investimento já se faz
notar nas relações económicas China-Brasil.
Segundo um estudo do Conselho Empresarial
Brasil-China, as empresas chinesas investiram
em 28 grandes projectos empresariais em
território brasileiro, retomando o ritmo de
crescimento iniciado em 2016 e interrompido
em 2019.
De acordo com o coordenador do
estudo, o director de Conteúdo e Pesquisa
do conselho, Tulio Carrielo, entre os novos
actores chineses na maior economia sulamericana destaca-se a GWM, que oficializou
a sua apresentação em Janeiro deste ano.
A compra da fábrica de Iracemápolis
contribuiu para que, em 2021, as empresas
chinesas tenham investido USD 5,9 mil
milhões no Brasil, o nível mais alto desde
2017 e 208% superior ao registado em 2020.
“A estratégia de internacionalização da
empresa, inclusive para a América do Norte,
passa pelo Brasil, primeiro país a produzir
[os veículos da GWM] nas Américas. Somos
a porta de entrada para todo o continente,
já que a empresa pretende aprender aqui
a como fazer negócios com os demais
países continentais”, afirmou o director de
relações governamentais da empresa, Pedro
Betancourt, assegurando que o plano de
negócios da companhia prevê uma relação de
longo prazo.

A GWM é a terceira fabricante
automóvel chinesa a investir no Brasil.
A JAC tentou uma fábrica no Brasil
mas está limitada, por ora, a importar
automóveis (eléctricos, automóveis, SUV,
pick-ups e camiões). A segunda foi a BYD,
que se instalou inicialmente produzindo
baterias, painéis fotovoltaicos e chassis para
autocarros e camiões eléctricos, mas está
a lançar sedans e SUV híbridos e eléctricos
(ainda importados).
A GWM, a maior fabricante privada
chinesa de automóveis, começa a produzir no
fim do próximo ano, mas vai comercializar já
nos próximos meses automóveis importados
da China (SUV e pick-ups).
O mercado automobilístico brasileiro
está entre os dez maiores do mundo. O
parque industrial do Brasil é também dos
mais modernos do mundo, com fornecedores
de componentes e sistemas tecnológicos.
Entre os fornecedores locais estão a
Bosch, ZF, Mahle, Continental, Denso, Delphi
e outras.

長城汽車開始於巴西運營
GWM inicia operações no Brasil
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而第三家長城汽車是中國規模最大的私營汽
車製造企業，其在巴西的工廠計劃明年年底開始
投入生產，不過未來幾個月，這家企業就會開始
在巴西出售從中國進口的汽車（SUV和皮卡）。
巴西位列全球十大汽車市場之一，其工業園區
的現代化程度也是世界首屈一指的，入駐園區的企
業中更是不乏汽車零部件和科技系統的供應商。
巴西本地的汽車供應商有博世、採埃孚、馬
勒、大陸、電裝公司、德爾福等。
長城汽車收購這樣一間具備生產條件的工廠
可大大縮短投產前期準備所需的時間。而即使需
要就未來的生產項目改造工廠，投入的成本也遠
遠低於從零開始建造一間工廠，兩者之間不可比
擬。此外，前平治工廠員工，的經驗也是長城汽
車需要的，如前工業總監。
聖保羅州政府和伊拉塞瑪波利斯市政府表
示，預計至2025年，長城汽車將直接創造2,000
個就業崗位，間接創造200-300個汽車保養崗位
和500多個服務崗位。長城汽車未來的充電網絡
將主要由光伏板供電。該品牌汽車的銷售和服務
點將配備充電設備，屆時任何型號或者製造商生
產的電車均可在此享受免費的充電服務。此外，
諸如停車場、商場和超市等大型商業場所也將加
裝充電站。
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在 商 業 經 營 方 面 ， 長 城 汽 車 計 劃 在 2 0 2 3年
底前簽約130家特許經營商，以搶占混合動力車
（包括插電式）和純電車的市場份額。近年來，
汽車電動化一直是中國汽車製造商顯示競爭力的
領域，而這也正是長城汽車在巴業務的重點。另
一個重點則是汽車領域的創新科技應用，對此，
這家中國企業已表示有意投資氫燃料電池（從乙
醇中提取氫）。
長城汽車的商業版圖已擴大至亞洲、澳洲、
南非、泰國和俄羅斯，而在巴設立工廠則是其全
球擴張計劃中的一步，將巴西這個全球最重要的
區域之一納入自己的商業版圖。在巴投產為長
城汽車創造了向整個拉丁美洲出口汽車的極佳格
局，特別是向南錐共同體國家以及與巴西簽訂雙
邊貿易協議的墨西哥出口自己的產品。
長城汽車的油電混合動力皮卡“山海炮”最
近亮相成都車展，據悉相關技術將應用於聖保羅
州伊拉塞瑪波利斯車廠的生產。
長城汽車已在中國推出了新型SUV哈弗
H6，這也即將成為該公司在巴西上市的首個型
號的車。屆時將會推出混合動力和插電式混合
動 力 兩 個 型 號 。 不 過 初 期 這 一 型 號 的S U V 仍 要
依靠從中國進口，巴西本地生產的哈弗H6將於
明年上市。

A possibilidade de a GWM adquirir
uma fábrica em condições operacionais
abrevia
consideravelmente
o
tempo
necessário para iniciar as suas operações
industriais. Ao mesmo tempo, o investimento
necessário para comprar uma fábrica
pronta é incomparavelmente inferior ao
de construir uma de raiz, mesmo sendo
necessário proceder a
ajustamentos
aos seus projectos. A GWM também irá
contar com a experiência de antigos
funcionários da fábrica da Mercedes, como o
ex-director industrial.
Segundo o governo do estado de São
Paulo e a prefeitura de Iracemápolis, a
empresa pode gerar 2.000 empregos directos
até 2025, além de 200 a 300 indirectos em
serviços de manutenção e mais 500 em
outros serviços. A futura rede de recarga do
GWM será alimentada principalmente por
meio da instalação de painéis fotovoltaicos.
Os equipamentos de carregamento serão
montados nos pontos de venda e serviços da
GWM, onde o carregamento será gratuito e

estará disponível para veículos eléctricos
de qualquer modelo ou fabricante. Também
serão instaladas estações de recarga em
grandes
estabelecimentos
comerciais,
como estacionamentos, centros comerciais
e supermercados.
A nível comercial, a GWM pretende
chegar a 130 concessionários até o fim de 2023,
oferecendo ao mercado uma gama de híbridos
(inclusive os plug-in) e puramente eléctricos.
A empresa que aposta na electrificação, em
que os fabricantes automóveis chineses têm
vindo a ganhar competitividade, e em novas
tecnologias, já declarou ser sua intenção
investir na célula a combustível (fuel cell)
acionada por hidrogénio obtido do etanol.
A Great Wall já expandiu as suas
operações para Ásia, Austrália, África do
Sul, Tailândia e Rússia. A fábrica no Brasil
faz parte de seu projecto global de expansão,
atingindo uma das mais importantes regiões
do mundo. Produzir no Brasil abre excelentes
perspectivas de exportação da GWM para
toda a América Latina, principalmente para
os países do Mercosul e para o México,
com quem o Brasil tem um tratado bilateral
de comércio.
No recente Salão Automóvel de
Chengdu, a GWM apresentou a pick-up
Shanhai Poer, que tem a tecnologia prometida
para produção na fábrica de Iracemápolis
(SP), por ser híbrida.
O novo Haval H6 acabou de ser lançado
pela GWM na China e é o primeiro carro
do fabricante a ser lançado no Brasil. Deve
chegar nas versões híbrida e híbrida plugin. Inicialmente, o veículo será importado da
China, mas a produção na fábrica brasileira
vai já começar em 2023.

長城汽車設於巴西聖保羅的工廠
Fábrica da GWM em São Paulo no Brasil
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古魯埃茶：
有待發掘的莫桑比克珍品

Chá do Gurué:
Produto de excelência de Moçambique
com potencial inexplorado
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古

魯 埃 茶 （ Gurué） 產 自 莫 桑
比克贊比西亞省，歷史悠
久，開發潛力巨大。但由於產量有
限，這種優質的茗茶仍有待打進中
國等茶葉消費大國。
茶葉是讚比西亞省的主要農
產品之一，從事茶葉種植和加工
的公司多集中於此地，其中包括
擁 有 15年 曆 史 的 馬 哥 馬 茶 葉 公 司
（ Magoma） 。 根 據 贊 比 西 亞 省 工
業和貿易管理局的數據，該公司每
季 產 量 為 13,400噸 ， 其 產 品 已 成 功
出口到德國、中國、俄羅斯、迪拜
和印度。馬哥馬的茶葉產自古魯埃
地區，在生產過程中不使用任何化
學添加劑和化肥。該公司共聘請了
50名員工，均為本地居民。
莫桑比克社會經濟研究所
（IESE）學者卡洛斯·穆安加指出，
莫 桑 比 克 產 茶 的 歷 史 可 追 溯 到 1914
年贊比西亞省的米蘭熱地區。在隨
後 的 20年 間 ， 該 國 的 茶 葉 產 區 逐
漸擴大至贊比西亞西北部的其他地
區，包括古魯埃、盧熱拉和伊勒，
其中古魯埃的茶葉最負盛名。

位於贊比西亞省古魯埃地區的茶園
Plantação de chá no Gurué, Zambézia

O

chá do Gurué, com uma
longa tradição na província
moçambicana da Zambézia, tem
um enorme potencial por explorar,
segundo diferentes responsáveis na
sua produção e consumo. De reduzida
produção, este produto natural de
alta qualidade é ainda difícil de
encontrar em muitos mercados de
grande consumo de chá em todo o
mundo, incluindo na China.
É na província da Zambézia que
está a maior parte das empresas que se
dedicam ao cultivo e processamento
do chá. Dados da Direcção Provincial
da Indústria e Comércio da Zambézia,
indicam que o Chá Magoma, com 15
anos de operação, conta já com uma
produção de 13.400 toneladas por
época, exportando para a Alemanha,
China, Rússia, Dubai e Índia.
Localizado no distrito do Gurué, o Chá
Magoma é produzido sem aditivos
químicos e fertilizantes. A empresa
emprega um total de 50 funcionários
todos contratados localmente.
O académico e investigador
Carlos Muianga, do Instituto de
Estudos Sociais e Económicos
(IESE) de Moçambique afirma que
a produção do chá em Moçambique
teve o seu início em 1914 na província
da Zambézia, mais concretamente
no distrito de Milange, expandindose nas duas décadas seguintes para
outros distritos da alta Zambézia,
nomeadamente Gurué, Lugela e Ile.
E foi no distrito de Gurué onde a
produção do chá mais se notabilizou
“e assim continua actualmente,
apesar das dificuldades que o sector
tem enfrentado nos últimos anos”,
refere Muianga num artigo sobre esta
indústria, publicado pelo Instituto de
Estudos Sociais e Económicos.
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由盛轉 衰

自20世紀40年代以來，無論從投資
金額、生產規模還是就業情況來看，
古魯埃的茶產業在贊比西亞西北部的
經濟中一直佔據主導地位。穆安加
指出，茶產業不僅是當地就業人士的
主要僱主，古魯埃茶葉還是繼腰果
（23%）、棉花（21%）、糖（11%）
和乾椰子肉（6%）之後的第五大出
口作物（佔比約4%），是國家外彙
的主要來源之一。
莫桑比克於1975年正式獨立，政
府隨即接管了殖民時期遺留下來的茶
葉公司，並於1978年創建了莫桑比克
茶葉總公司（Emocha）。該國有企
業擁有20個中小型種植園，總面積約
為1.4萬公頃，並在古魯埃、索科內、
塔瓜內和米蘭熱設有四家分公司。
穆安加指出，莫桑比克獨立後
不久，古魯埃的茶葉生產就被劃分為
12個生產單位，由殖民時期的茶葉公
司組成。1980年，古魯埃的茶葉產
區總面積近1.6萬公頃，年產加工茶2
萬噸。
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然而，穆安加表示，近年莫桑比
克茶產業的投資水平急劇下降，出產
的茶葉質量也不如從前，創造的就業
職位數量更低於過去殖民時期和獨立
初期的水平。根據莫桑比克茶葉生產
者協會公佈的數據， 2012年該國茶葉
產量僅為鼎盛時期的十分之一。
目前仍在贊比西亞省經營的茶葉
公司僅有四家，其中莫桑比克茶葉公
司、贊比西亞開發公司（SDZ）以及
馬哥馬茶葉公司在古魯埃地區經營，
索科內茶葉公司則設於伊勒地區。
這四家公司經營著前國有企業莫
桑比克茶葉總公司設立的12個生產單
位中的一部分，面積約為1萬公頃，但
其 中 只 有 5 ,0 0 0 公 頃 仍 在 種 植 茶 葉 。
穆安加表示，不少茶田已淪為茂密森
林，部分則被燒毀，還有一部分被用
來種植夏威夷果、番茄、洋蔥、玉米
和土豆等作物。此外，莫桑比克茶葉
公司的母公司Gulamo集團更將兩個位
於古魯埃的生產單位改造成生產礦泉
水和軟飲等非酒精飲料的工廠。

Da prosperidade ao declínio
Desde a década de 1940 que a agro-indústria
do chá no Gurué domina a economia da
Alta Zambézia, dados os montantes de
investimento, a escala e valor da produção,
assim como o emprego. Muianga adianta
que o chá, além de principal empregador,
era uma das cinco principais culturas de
exportação (cerca de 4%), depois do caju
(23%), algodão (21%), açúcar (11%) e copra
(6%), e uma das principais fontes de divisas
para o país.
Em 1980, a produção do chá ocupava
uma área de quase 16 mil hectares,
produzindo cerca de 20 mil toneladas de
chá processado.
“Actualmente, os níveis de investimento
foram drasticamente reduzidos, a qualidade
do chá produzido também baixou e o
número de postos de trabalho está aquém
do que se registou no passado colonial e logo
após a independência”, refere Muianga.
Dados da Associação dos Produtores
de Chá de Moçambique citados pelo
investigador indicam que em 2012 a
produção de chá em Moçambique era de
cerca de 10 por cento do que era produzido
nos momentos de pico, no período de pleno
funcionamento das empresas chazeiras.
Com a independência de Moçambique
em 1975, o Estado moçambicano interveio
nas empresas abandonadas e, em 1978,
criou a Empresa Moçambicana de Chá
(Emocha). A Emocha era uma empresa
estatal que reunia 20 pequenas e médias
plantações numa área total de cerca de 14
mil hectares distribuídos em quatro filiais,
nomeadamente Gurué, Socone, Tacuane
e Milange. Logo após a independência,
a produção do chá no Gurué estava
organizada em 12 unidades de produção
(UP), que surgiram das antigas empresas
coloniais, segundo Muianga. Actualmente,
apenas quatro empresas chazeiras estão
em funcionamento na Zambézia, três
no Gurué (Chazeiras de Moçambique,
Sociedade
de
Desenvolvimento
da
Zambézia - SDZ e Chá Magoma) e uma no
distrito de Ile (Chá Socone).

As quatro empresas operam algumas
das 12 UP da antiga empresa estatal
Emocha, numa área de cerca de 10 mil
hectares e cultivam actualmente pouco
mais de metade desta área. “Algumas das
áreas tornaram-se florestas densas, outras
foram queimadas e outras foram destruídas
para dar lugar à produção de outras
culturas (macadâmia, tomate, cebola, milho
e batata).”
Duas UP localizadas no Gurué foram
transformadas em fábrica de bebidas nãoalcóolicas, nomeadamente água mineral e
refrigerantes, pelo grupo Gulamo, o mesmo
grupo proprietário da empresa Chazeiras
de Moçambique.
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所有莫桑比克人都知道古
魯埃茶，每當他們看到或
嚐到這種茶的時候，都會
立刻高興起來。
Todos os moçambicanos
conhecem o chá do Gurué e
quando o vêem ou provam
ficam imediatamente alegres.
—
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奧蘭達·巴爾博 Orlanda Barbosa

延續傳統

儘管近年古魯埃茶產業正面臨困
境，但當地生產茶葉的傳統一直
延續至今。奧蘭達·巴爾博薩是餐
飲業商人，同時也致力於在海外
推廣莫桑比克產品。巴爾博薩在
米蘭熱長大，小時候常常在納穆
利的茶樹間嬉戲，因此與古魯埃
茶有著難以割捨的情誼。
被當地人親切地稱為“姨
姨”的奧蘭達在接受中葡論壇季
刊訪問時表示：“這種茶非常
好，全天然，沒有任何添加成
分，包裝也很精美。所有莫桑比
克人都知道古魯埃茶，每當他們
看到或嚐到這種茶的時候，都會
立刻高興起來。”
為推廣莫桑比克產品，奧蘭
達姨姨曾參加澳門國際貿易投資
展覽會，還在她於葡萄牙波爾圖
開設的餐廳裡供應古魯埃茶。不
過，這仍然不足夠。“這種茶產
量不多，從莫桑比克運出來很困
難。我比較幸運，因為有家人給
我帶過來。”她說。
古魯埃茶的上乘品質已在
2021年於澳門氹仔龍環葡韻 住 宅
式博物館舉行的第二十四屆葡韻
嘉年華活動中得到肯定。在該活
動中澳門莫桑比克友好協會不僅
提供古魯埃茶給公眾品嚐，還向
大家講述了在古魯埃生產這種茶
的故事。

Tradição que continua
Orlanda Barbosa, comerciante da área
da restauração e promotora de produtos
moçambicanos no estrangeiro, foi criada
em Milange e “brincou nas plantações de
chá” em Namule. Por isso, tem uma ligação
profissional, mas também afectiva ao chá
de Gurué.
“É um chá muito bom, totalmente
natural, não tem nada de outros produtos.
Também a embalagem é muito bonita”, disse
“tia” Orlanda (como é mais conhecida) ao
boletim do Fórum. “Todos os moçambicanos
conhecem o chá do Gurué e quando o vêem
ou provam ficam imediatamente alegres.”

“Tia” Orlanda, que já participou na
Feira Internacional de Macau a promover
produtos moçambicanos, serve chá do Gurué
no restaurante que tem na cidade do Porto,
Portugal. Mas mesmo isso é difícil. “Não há muita
quantidade e é complicado vir de Moçambique.
Tenho sorte de ter familiares que mo mandam”,
adiantou ao boletim do Fórum.
A qualidade do chá do Gurué já foi
experimentada na 24.ª edição do Festival da
Lusofonia, em 2021, nas Casas-museu da Taipa.
A Associação dos Amigos de Moçambique
(AAM) não apenas serviu a bebida, como contou
a história da produção de chá em Gurué.
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Dudarev Mikhail

中國推動5G技術在葡萄牙落地

5G chega a Portugal com “mão” chinesa

中

國的第五代移動通訊技術（5G）處於
世界領先水平，而中國企業、高校開
發的項目更在自動駕駛、教育和社會層面的
應用正引領葡萄牙的5G浪潮。
5G-MOBIX是最近落地的創新項目之一，
旨 在 通 過 創 建 5G走 廊 ， 推 動 自 動 駕 駛 ， 以 便
利 人 口 密 度 較 低 地 區 的 出 行 。 9月 14日 ， 該
項 目 利 用 5G技 術 自 動 駕 駛 車 輛 首 次 穿 越 了 西
葡邊境，從葡萄牙的瓦倫薩到達西班牙的圖
伊 ， 展 示 了 5G技 術 在 自 動 駕 駛 車 輛 跨 境 情 景
下的價值。
5G-MOBIX項目共有58個合作夥伴，其中
包括齊魯交通信息集團有限公司、山東科學
院和大連理工大學等中國機構。而除了中國
與歐盟13國外，還有來自土耳其和韓國的合作
夥伴參與該項目。
5G-MOBIX項 目 嘗 試 解 決 通 訊 連 接 方 面
的問題，在電信、產業服務和信息技術等方
面為汽車行業和公共部門的研發提供解決方
案。除了西葡跨境試駕外，項目還在亞洲和
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歐洲其他國家的城市、道路進行了八次頗具
挑戰性的場景測試。
5G-MOBIX項 目 將 於 9月 30日 結 束 ， 其 中
西班牙電信運營商Telefónica和葡萄牙電信運
營商Nos分別代表兩國參與圖伊─瓦倫薩自動
駕駛跨境測試。
此外，葡國電信運營商Nos與中國科技集
團華為合作，在葡萄牙南部的馬托西紐什搭
建5G網絡，使之成為葡萄牙境內首個實現5G
全覆蓋的城市。這座毗鄰波爾圖的小城，早
在2年多前落地的一個開拓性項目中，被選中
作為開展5G智慧城市、社會5.0項目的試點，
但這一項目僅供地方政府、企業和研究中心
使用這項技術。
Nos還聯同馬托西紐什市與工程和產品開
發中心等實體創建了葡萄牙首個技術自由區
（ZLT），用以開發和測試關於5G技術的技
術解決方案。馬托西紐什的 5G基礎設施由區
域內約20個基站組成的網絡構成，覆蓋整個
城市。

馬托西紐什
Matosinhos

A

China está, através das suas empresas
e universidades, a desempenhar em
Portugal um papel fomentador de tecnologias
de comunicações de quinta geração (5G), de
que é líder a nível mundial, com aplicações
nos veículos de condução autónoma, educação
e comunidades.
Um dos mais recentes e inovadores
projectos é o da primeira viagem de
condução autónoma com recurso a 5G entre
Portugal e Espanha. A viagem inaugural
do projecto 5G-MOBIX ligou Valença
(Portugal) a Tui (Espanha) a 14 de Setembro.
O seu desenvolvimento visa favorecer
zonas com baixa densidade populacional
e criar corredores 5G, impulsionando a
mobilidade autónoma .
Envolvendo 58 parceiros, incluindo
as entidades chinesas Qilu Transportation
Information Group, Academia de Ciências

de Shandong e Universidade de Tecnologia
de Dalian, o projecto visa demonstrar o
valor do 5G na mobilidade autónoma em
condições transfronteiriças. Além de 13
países da União Europeia, e da China, estão
envolvidos parceiros da Turquia e da Coreia
do Sul.
Procurando
resolver
problemas
relacionados com a conectividade, o
projecto procura desenvolver soluções
não só para a indústria automóvel, como
telecomunicações, serviços industriais,
tecnologias de informação, mas também
investigação e desenvolvimento e autoridade
pública. Além de Portugal e Espanha, foram
criados oito testes em diferentes cenários
desafiantes, com respectivas situações de
uso urbanas e em estrada, não só na Europa,
mas também na Ásia.
O projecto foi encerrado no dia
30 de Setembro e na demonstração da
ligação entre Tui e Valença contou com as
operadoras Telefónica e Nos, a representar
Espanha e Portugal, respectivamente.
Mais a sul, a cidade de Matosinhos foi
a primeira em Portugal a estar totalmente
ligada por 5G, numa parceria da operadora
Nos com o grupo tecnológico chinês
Huawei. Num projecto pioneiro lançado há
mais de dois anos, a cidade vizinha do Porto
foi a primeira a dispor de quinta geração
móvel para o desenvolvimento de projectos
apoiados nesta tecnologia, associada às
cidades inteligentes e ao desenvolvimento
das sociedades 5.0. Neste caso, a tecnologia
foi disponibilizada à autarquia, empresas e
pólos de investigação.
A ligação da Nos a Matosinhos
aprofundou-se ao fazer parte do núcleo
que esteve na origem da primeira Zona
Livre Tecnológica (ZLT) em Portugal, onde
se promove o desenvolvimento e teste de
soluções tecnológicas, assentes na quinta
geração móvel em parceria com entidades
como o CEiiA - Centro de Engenharia e
Desenvolvimento de Produto.
A infra-estrutura 5G de Matosinhos
é composta por uma rede com cerca de 20
estações rádio que cobrem integralmente a
cidade, bem como a totalidade da região.
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巴西的世界遺產

Património Mundial do Brasil

巴

西擁有豐富的自然資源和文化遺
產，其價值備受國際公認。為了
保護這些重要的“人類財富”，使其被
完整地傳承下去，聯合國教科文組織在
確定其價值後已對其進行編目。
目前，獲聯合國教科文組織認可
的巴西世界遺產共有23處，分為文化遺
產、自然遺產和混合遺產三大類。文化
遺產包括米納斯吉拉斯州，歐魯普雷圖
歷史名鎮（1980）；伯南布科州，奧林
達歷史中心（ 1982）；南大河州，聖米
格 爾 杜 斯 米 索 納 斯 遺 跡 （ 1983） ； 米 納
斯吉拉斯州，孔戈尼亞斯的仁慈耶穌聖
殿（1985)；巴伊亞州，薩爾瓦多歷史
中心（1985)；聯邦區，巴西利亞城區
（1987）；皮奧伊州，卡皮瓦拉山國家
公園（1991)；馬拉尼昂州，聖路易斯歷
史中心（1997)；米納斯吉拉斯州，蒂
阿曼蒂那城歷史中心（1999)；戈亞斯
州，戈亞斯城歷史中心（2001)；塞爾
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希培州，聖克里斯托旺的聖弗朗西斯科
廣場（2010)；里約熱內盧：山海之間
的卡里奧克景觀（2012）；潘普利亞現
代建築群（2016）；瓦隆古碼頭考古遺
址（2017）；羅伯托·布雷·馬克思莊園
（2021）。
世界自然遺產有巴拉那州，伊瓜蘇
國家公園（1986)；巴伊亞州、聖埃斯
皮里圖州，大西洋沿岸熱帶雨林保護區
（1999）；巴拉那州、聖保羅州，大西
洋東南熱帶雨林保護區（1999）；亞馬
遜州，雅烏國家公園（2000）；馬托格
羅索州、南馬托格羅索州，潘塔奈爾保
護區（2000）；塞拉多保護區：查帕
達－多斯－維阿迪羅斯和艾瑪斯國家公
園（2001)；伯南布科州，巴西大西洋群
島：費爾南多-迪諾羅尼亞群島和羅卡斯
島保護區（2001)。
混合遺產則有帕拉蒂和格蘭德島-文
化與生物多樣性 (2019)。

Raphael Nogueira

2012年，里約熱內盧被列入世界文化遺產
Rio de Janeiro – Património Mundial desde 2012

O

Brasil possui enormes riquezas naturais e
culturais, sendo muitas delas reconhecidas
internacionalmente pelo seu valor para a humanidade.
A Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura identificou e catalogou
esses atractivos a fim de protegê-los e preservá-los
para as gerações futuras.
O património do Brasil está dividido em
Património da Humanidade Cultural, Património
Natural e Património Misto.
Existem actualmente 23 locais considerados pela
UNESCO como património no Brasil.
Património
Mundial
Cultural:
Conjunto
Arquitectónico e Urbanístico de Ouro Preto, Minas
Gerais (1980); Centro Histórico de Olinda, Pernambuco
(1982); Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande
do Sul (1983); Santuário do Bom Jesus de Matosinhos
em Congonhas, Minas Gerais (1985); Centro Histórico
de Salvador, Bahia (1985); Conjunto Urbanístico de
Brasília, Distrito Federal (1987); Parque Nacional

Serra da Capivara, Piauí (1991); Centro Histórico
de São Luís, Maranhão (1997); Centro Histórico de
Diamantina, Minas Gerais (1999); Centro Histórico de
Goiás, Goiás (2001); Praça de São Francisco em São
Cristovão, Sergipe (2010); Rio de Janeiro: Paisagens
cariocas entre a Montanha e o Mar (2012); Conjunto
Moderno da Pampulha, Minas Gerais (2016); Sítio
Arqueológico Cais Valongo, Rio de Janeiro (2017); Sítio
Roberto Burle Marx, Rio de Janeiro (2021).
Património Misto: Paraty, Rio de Janeiro e Ilha
Grande-cultura e biodiversidade, Rio de Janeiro.
Património Mundial Natural: Parque Nacional
do Iguaçu, Paraná (1986); Costa do Descobrimento,
Bahia e Espírito Santo (1999); Reserva Mata Atlântica,
São Paulo e Paraná (1999); Parque Nacional do Jaú,
Amazonas (2000); Pantanal Mato-grossense, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul (2000); Reservas do
Cerrado: Parque Nacional dos Veadeiros e das Emas,
Goiás (2001) e Parque Nacional de Fernando de
Noronha, Pernambuco (2001).
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Mércia Gonçalves

世界文 化 遺 產
PATRIMÓNIO MUNDIAL CULTURAL

1980

歐魯普雷圖歷史名城（米納斯吉拉斯州）
A Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais
歐魯普雷圖亦解作黑色黃金。該古城建於17世紀末期，是18世紀淘金熱和巴西採礦業黃金時代的焦點。

1982

奧林達歷史中心（伯南布科州）
O Centro Histórico de Olinda, Pernambuco

UNESCO

Fundada no final do século XVII, Ouro Preto foi o ponto central da corrida ao ouro dos anos áureos da mineração
no Brasil, no século XVIII.

歷史中心於16世紀由葡萄牙人建立，這座城市
的歷史與蔗糖製造業有密切關係。
Fundada pelos portugueses no século XVI, a cidade
tem uma história ligada à produção de açúcar.

瓜拉尼人聚居地的耶穌會傳教區：聖米格爾杜斯米索納斯遺跡（南大河州）
As Missões Jesuíticas Guarani, Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande de Sul
這個引人注目的耶穌會傳教區遺址由瓜拉尼人
建於17至18世紀的瓜拉尼人聚居地，包括巴西
聖米格爾杜斯米索納斯等多個遺跡。
As ruínas de São Miguel das Missões no Brasil.
Essas ruínas são remanescências impressionantes
de missões jesuíticas, construídas em território
habitado pelos guaranis durante os séculos XVII
e XVIII.
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UNESCO

1983

薩爾瓦多歷史中心（巴伊亞州）
O Centro Histórico de Salvador, Bahia

UNESCO

1985

薩爾瓦多是巴西第一個首都，在1549至1763年
期間見證了歐洲文化、非洲文化和美洲文化在此
融合。殖民者將非洲奴隸販賣到此地的甘蔗園勞
動，使薩爾瓦多成為新大陸第一個奴隸市場。
Como primeira capital do Brasil, entre 1549 e
1763, Salvador da Bahia testemunhou a mistura
das culturas europeias, africanas e ameríndias. A
cidade tornou-se o primeiro mercado de escravos
do Novo Mundo, com escravizados que chegavam
para trabalhar nas plantações de açúcar.

孔戈尼亞斯的仁慈耶穌聖殿（米納斯吉拉斯州）
O Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais
UNESCO

這一位於孔戈尼亞斯的聖殿建於18世紀下半
葉。聖殿設有一座教堂，教堂內展示了由亞歷
昂德里諾創造的巴洛克藝術風格多彩雕像。
Este santuário, localizado em Congonhas, foi
construído a partir da segunda metade do século
XVIII. É formado por uma igreja que abriga
esculturas policrómicas do artista Aleijadinho,
obras-primas da arte barroca.

巴西利亞的領先規劃（聯邦區）
O Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal

Mércia Gonçalves

1987

首都巴西利亞位於巴西的中心地帶，由城市規
劃師盧西奧·科斯塔和建築師奧斯卡·尼邁爾於
1956年至1960年建設。
Brasília, a capital construída de raiz no centro
do Brasil, entre 1956 e 1960, pelo urbanista Lúcio
Costa e pelo arquitecto Oscar Niemeyer

卡皮瓦拉山國家公園（皮奧伊州）
O Parque Nacional Serra da Capivara,
em São Raimundo Nonato, Piauí

UNESCO

1991

國家公園內許多岩洞都以岩雕壁畫裝飾，
有 些 甚 至 可 以 追 溯 到 25,000年 前 。
Muitos dos numerosos abrigos rochosos
no Parque Nacional da Serra da Capivara são
decorados com pinturas rupestres, algumas com
mais de 25 mil anos.
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聖路易斯歷史中心（馬拉尼昂州）
O Centro Histórico de São Luís do Maranhão

UNESCO

1997

聖路易斯城由法國人建立，後被荷蘭人佔
領，最後於17世紀末由葡萄牙人統治。城中完
整地保留了原來城市規劃的垂直街道佈局。
O centro histórico de São Luís – cidade fundada
pelos franceses e ocupada pelos holandeses antes
do domínio português – data do final do século
XVII e preservou completamente o planeamento
original, com ruas organizadas de maneira
rectangular.

蒂阿曼蒂那城歷史中心（米納斯吉拉斯州）
Centro Histórico da Cidade de Diamantina, Minas Gerais
蒂阿曼蒂那像鑲嵌於人跡罕至的綿延岩石山
脈中的珠寶，原為殖民地小鎮，向世人展示
了18世紀採礦工人挖掘鑽石的情景。

UNESCO

1999

2001

戈亞斯城歷史中心
Centro Histórico da Cidade de Goiás

UNESCO

Diamantina, uma cidade colonial encravada
como uma jóia num colar de montanhas rochosas
inóspitas, relembra a façanha dos garimpeiros de
diamantes do século XVIII.

戈亚斯城是18和19世纪巴西中部遭到占领和
殖民统治的见证。
A Cidade de Goiás testemunha a ocupação e a
colonização das terras do Brasil central ao longo
dos séculos XVIII e XIX.

聖克里斯托旺的聖弗朗西斯科廣場（塞爾希培州）
Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão, Sergipe
位於聖克里斯托旺鎮的聖弗朗西斯科廣場，
是一個開放的四邊形空地，環繞著廣場的古
老建築包括聖弗朗西斯科教堂和修道院、教
會 建 築 、 仁 慈 堂 大 樓 、 省 政 府 大 樓 以 及 18世
紀至19世紀不同歷史時期的房屋建築。
A Praça de São Francisco, na cidade de São
Cristóvão, é um quadrilátero a céu aberto, cercado
por construções antigas muito relevantes, como a
Igreja e o Convento de São Francisco, a Igreja e a
Santa Casa de Misericórdia, o Palácio Provincial
e edifícios associados de diferentes períodos
históricos dos séculos XVIII e XIX.
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UNESCO

2010

2012

里約熱內盧：山海之間的卡里奧克景觀
Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar
Mércia Gonçalves

里約熱內盧擁有特殊的城市景觀設計，從蒂
茹卡國家公園的山脈向下直到大海，沿途有
建於1808年的植物園、科爾科瓦多山以及
山上著名的基督雕像、瓜納巴拉灣附近的山
丘，以及科帕卡巴納海灘的優美景色。
O sítio do Rio de Janeiro consiste num cenário
urbano excepcional desde as montanhas do
Parque Nacional da Tijuca até ao mar, incluindo
o Jardim Botânico, (1808), as Montanhas do
Corcovado, com a estátua do Cristo Redentor e
os morros ao redor da Baía de Guanabara, que
incluem as amplas paisagens ao longo da Praia
de Copacabana.

潘普利亞現代建築群
Conjunto Moderno da Pampulha

UNESCO

2016

潘普利亞現代建築群位於米納斯吉拉斯州首
府貝洛奧里藏特，是上個世紀40年代設計的
極富遠見的花園城市項目之核心部分。該建
築群建於1942年至1943年，最初由建築師奧
斯卡·尼邁爾和景觀設計師羅伯托·布雷·馬克
思設計建造。
O Conjunto Moderno da Pampulha foi o centro
de um projecto visionário de uma cidade-jardim
criado em 1940 em Belo Horizonte, a capital do
Estado de Minas Gerais. Construído entre 1942
e 1943, o projecto original foi desenvolvido pelo
arquitecto Oscar Niemeyer e pelo paisagista
Roberto Burle Marx.

瓦隆古碼頭考古遺址
Sítio Arqueológico Cais do Valongo

UNESCO

2017

瓦隆古碼頭考古遺址位於里約熱內盧城市中
心地帶，當時是為了90萬名非洲奴隸登陸南
美而建。
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo é localizado
no centro do Rio de Janeiro. O antigo cais de pedra
foi construído para o desembarque de cerca
de 900 mil escravos africanos que chegaram à
América do Sul.
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UNESCO

混合遺 產
PATRIMÓNIO MISTO

2019

帕拉蒂和格蘭德島-文化與生物多樣性
Paraty e Ilha Grande - Cultura e Diversidade
帕拉蒂和格蘭德島擁有豐富的自然和文化資源，兩者之間渾然天成地互相融合，因而體現出獨特的普
世價值。該遺產包括聖保羅州和里約熱內盧州8個市鎮的部分土地，而大部分核心區域則位於帕拉蒂和
安格拉杜斯雷斯。
該遺產位於博凱納山脈和大西洋之間，除了4個自然保護區，還包括巴西保存最完好的海濱城鎮帕
拉迪歷史城區，以及全球5大生物多樣性熱點之一的巴西大西洋沿岸森林。帕拉蒂生物種類豐富，其中
不乏瀕危物種，如美洲豹、白唇西貒，以及褐絨毛蛛猴等靈長類動物。帕拉蒂歷史城區保留著18世紀
的城市佈局及18世紀至19世紀初的大部分殖民建築。
O sítio de Paraty e Ilha Grande apresenta valor universal excepcional pelas suas características naturais e culturais,
assim como a interacção entre elas. A sua área de abrangência envolve porções territoriais de oito municípios dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a maior parte da área núcleo está em Paraty e Angra dos Reis.
Localizada entre a Serra da Bocaina e o Oceano Atlântico, essa paisagem cultural inclui o centro histórico
de Paraty, uma das cidades costeiras mais bem preservadas do Brasil, além de quatro áreas naturais protegidas
da Mata Atlântica brasileira, um dos cinco principais focos de biodiversidade do mundo. Paraty é o lar de uma
diversidade de espécies impressionante, algumas das quais estão ameaçadas, como a onça-pintada (Panthera
onca), o queixada (Tayassu pecari) e várias espécies de primatas, incluindo o macaco-aranha (Brachyteles
arachnoides). O centro histórico de Paraty manteve o seu projecto urbanístico do século XVIII e grande parte da
sua arquitectura colonial, que data do século XVIII e início do século XIX.
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UNESCO

2021

羅伯托·布雷·馬克思莊園
Sítio Roberto Burle Marx
該遺產位於里約熱內盧以西，主體為巴西景觀設計大師、藝術家羅伯托·布雷·馬克思（1909-1994）
歷時40多年開發的一個成功項目。他利用本土植物，以現代主義思潮，打造了一個“有生命的藝術
作品”兼“景觀實驗室”。莊園從1949年開始建造，擁有日後界定馬克思風格園林的主要特徵，並
影響了國際現代園林的發展。
Situado a oeste do Rio de Janeiro, o local incorpora um projecto de sucesso desenvolvido ao longo de mais
de 40 anos pelo arquitecto, paisagista e artista Roberto Burle Marx (1909-1994) para criar uma “obra de arte
viva” e um “laboratório paisagístico”, usando plantas nativas e com base em ideias modernistas. Iniciado em
1949, o Sítio apresenta as características principais que definiram os jardins paisagísticos de Burle Marx e
influenciaram o desenvolvimento de jardins modernos internacionalmente.

巴西的世界 自 然 遺 產
PATRIMÓNIO MUNDIAL NATURAL NO BRASIL
伊瓜蘇國家公園
Parque Nacional do Iguaçu

UNESCO

1986

巴西伊瓜蘇國家公園與阿根廷伊瓜蘇國家公
園共同分享著世界上最大和最壯觀的瀑布群
之一。整個瀑布群寬約2,700米，由275股大
小瀑布組成，是當之無愧的世界第一。
O parque partilha com o Parque Nacional
do Iguaçu, na Argentina, uma das maiores e
mais impressionantes cataratas do mundo. As
Cataratas do Iguaçu são um conjunto de 275
quedas de água que se distribuem por 2.700
metros, razão pela qual são consideradas as
maiores do mundo.
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大西洋東南熱帶雨林保護區
Reservas da Mata Atlântica

UNESCO

1999

大西洋東南熱帶雨林保護區位於巴拉那州和
聖保羅州，擁有巴西國內最優質和最豐富的
大西洋熱帶雨林物種。該遺產共有25個保護
區（總面積約47萬公頃），展示了保留的大
西洋雨林的生物多樣性和進化史。
As Reservas da Mata Atlântica do Sudeste,
nos estados Estados do Paraná e de São Paulo,
contêm alguns dos melhores e mais extensos
exemplares de Mata Atlântica do Brasil. As 25
áreas protegidas que compõem o sítio (cerca de
470 mil hectares no total) apresentam a riqueza
biológica e a história evolutiva dos últimos
remanescentes de Mata Atlântica.

大西洋沿岸熱帶雨林保護區位於巴伊亞州和
聖埃斯皮里圖州，由8個獨立的保護區組成，
擁有11.2萬公頃的大西洋森林和灌木。

UNESCO

大西洋沿岸熱帶雨林保護區
Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica

2000

潘塔奈爾保護區
Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal
潘塔奈爾保護區包括四大保護區，總面積
187,818公頃。該保護區位於巴西中西部馬托
格羅索州西南角，佔巴西潘塔努大沼澤地區
面積的1.3%。潘塔努大沼澤是世界上最大的淡
水濕地生態系統之一。該地區最主要的兩條河
流，庫亞巴河與巴拉圭河都發源於此。潘塔奈
爾保護區內動植物的種類和數量都非常可觀。
A Área de Conservação do Pantanal é composta
por um aglomerado de quatro áreas protegidas
com uma área total de 187.818 hectares. Localizado
no centro-oeste do Brasil, no canto sudoeste do
Estado de Mato Grosso, o local representa 1,3%
da região do Pantanal do Brasil, um dos maiores
ecossistemas de terras húmidas de água doce
do mundo. Aqui se localizam as nascentes dos
dois principais sistemas fluviais da região, os rios
Cuiabá e Paraguai, e a abundância e a diversidade
de sua vegetação e vida animal são espectaculares.
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UNESCO

As Reservas de Mata Atlântica da Costa do
Descobrimento, nos Estados da Bahia e do
Espírito Santo da Bahia e Espírito Santo,
consistem em oito áreas protegidas separadas
contendo 112 mil hectares de Mata Atlântica e
arbustos associados (restingas).

亞馬遜河中心綜合保護區
Complexo de Conservação da Amazónia Central

UNESCO

2000,
2003

亞馬遜河中心綜合保護區是亞馬遜盆地最大
的保護區，同時也是地球上生物多樣性最豐
富的地區之一。
O Complexo de Conservação da Amazónia
Central compõe a maior área protegida da Bacia
Amazónica e é uma das regiões mais ricas em
biodiversidade do planeta.

塞拉多保護區：查帕達－多斯－維阿迪羅斯和艾瑪斯國家公園
Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapadas dos Veadeiros e das Emas
UNESCO

塞拉多保護區包括兩個地方，維阿迪羅斯
和艾瑪斯。該保護區是世上最古老和最富
多樣性的熱帶生態系統之一，不但孕育了
豐富多元的動植物，也是多種動植物的主
要 生 長 地。
Os dois locais incluídos na designação contêm
flora e fauna e habitats-chave que caracterizam
o Cerrado – um dos ecossistemas tropicais mais
antigos e diversificados do mundo

巴西大西洋群島：費爾南多-迪諾羅尼亞群島和羅卡斯環礁保護區
Ilhas Atlânticas: Fernando de Noronha e Atol das Rocas
費爾南多-迪諾羅尼亞群島和巴西沿岸的羅
卡環形礁由南大西洋露出海面的海底山脈形
成。南大西洋大部分島嶼位於此處，其豐富
的水資源對金槍魚、鯊魚、海龜和海洋哺乳
動物的生長和繁殖具有重要意義。

UNESCO

2001

Os picos da cordilheira submarina do Atlântico
Sul formam o Arquipélago de Fernando de
Noronha e o Atol das Rocas na costa do Brasil.
Eles representam uma grande proporção da
superfície insular do Atlântico Sul e as suas
águas ricas são extremamente importantes para
a reprodução e a alimentação de atuns, tubarões,
tartarugas e mamíferos marinhos.
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安哥拉 ANGOLA

安 哥拉鋼鐵公司生 鐵 廠 即 將 落 成

隨著工廠測試所需的最後一批購自巴西的設備到
達安哥拉，安哥拉鋼鐵公司Companhia Siderúrgica do
Cuchi (CSC）位於寬多-庫邦戈省的生鐵工廠將於今年
年底前完工落成。
C S C 公司計劃該工廠每天將生產2 5 0 噸生鐵，
除了用於滿足安哥拉國內需求，還將出口至中國和美
國，兩個全球生鐵消費大國。

NOTÍCIAS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA |

Fábrica de ferro gusa da CSC está prestes a ser
concluída
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A fábrica para a produção do ferro gusa, propriedade
da empresa angolana Companhia Siderúrgica do Cuchi
(CSC), instalada na província do Cuando Cubango,
poderá estar concluída antes do final deste ano, com a
chegada a Angola dos últimos equipamentos necessários
para os testes iniciais, adquiridos ao Brasil.
A CSC prevê uma produção diária de 250 toneladas
de ferro gusa que vai ser exportada para os maiores
consumidores deste material no mundo, a China e
os Estados Unidos da América, além de satisfazer a
procura nacional.

巴西 BRASIL

疫情后中國對巴 西 投 資 有 所 回 升

根據中國-巴西企業家委員會8月31日發布的研究
報告，2021年中國企業對巴西投資額達59億美元，
這是自2017年以來的最高水平，與2020年相比高出
208%。2020年新冠疫情爆發，全球商業環境及中國
的對外投資都受到了影響。
該文件指出，即使在全球經濟不穩定的情況下，
中國企業在巴西境內仍開展了28個大型商業項目。作
為參考，2018年中國在巴西共有31個大型項目，2017
年則有28個項目。

Investimentos chineses voltam a crescer no
Brasil após pandemia

Segundo um estudo divulgado no dia 31 de Agosto
pelo Conselho Empresarial Brasil-China, em 2021, as
empresas chinesas investiram USD 5,9 mil milhões
no Brasil, o maior valor registado desde 2017 e 208%
superior ao registado em 2020, quando os negócios
globais e as aplicações chinesas em particular foram
afectadas pelo surto da pandemia da covid-19.
O documento indica que, mesmo num contexto de
instabilidade económica global, as companhias chinesas
implementaram 28 grandes projectos empresariais
no território brasileiro. Em 2018, houve 31 grandes
projectos chineses efectivados no país e 28 projectos
em 2017.
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佛得角 CABO VERDE

為 促 進 海 上 發 展 ， 佛 得 角 投 資 4200 萬 歐 元 升
級馬約島港口

佛得角馬約島港口進行了改造工程，增加基礎設
施以加強群島的海洋發展。該港口的投資部分得到歐
盟、非洲開發銀行和歐洲開發銀行的支持，將促進普
拉亞-達喀爾-阿比讓走廊一帶的海上運輸，並加強該
島的國際生物圈保護區的安全。

Novo porto em Maio com investimento de
42 milhões de euros para reforçar as ligações
marítimas

Foram inauguradas as melhorias no porto da
ilha de Maio, em Cabo Verde, com o objectivo de
aumentar e melhorar as infra-estruturas e reforçar o
desenvolvimento marítimo do arquipélago.
O investimento no porto, feito parcialmente com
apoio da União Europeia e dos bancos Africano de
Desenvolvimento e Europeu de Desenvolvimento, vai
facilitar os transportes marítimos no corredor PraiaDacar-Abidjan e aumentar as garantias de segurança na
reserva mundial da biosfera na ilha.

幾內亞比紹 GUINÉ-BISSAU

幾內亞比紹獲歐盟技術支持，出口海產至歐
盟國家

幾內亞比紹與歐盟恢復落實漁業協議，向比紹提
供技術支援，以加強漁業產品的監管及認證。
歐盟與幾內亞比紹之間的最後一項漁業協議於
2018年簽署，為期五年，歐盟每年向幾內亞比紹支付
1,560萬歐元。該協議允許來自西班牙、葡萄牙、意大
利、希臘、法國等的漁船進入幾內亞比紹海域捕撈金
槍魚、龍脷、石斑、章魚、魷魚、墨魚和蝦等海產。

Guiné-Bissau recebe missão técnica de apoio para
debater exportação de peixe para a UE

Realizou-se em Bissau a primeira missão de
assistência técnica da União Europeia (UE) para reforçar
a capacidade das autoridades guineenses que realizam
o controlo e certificação dos produtos de pesca.
Com uma duração de cinco anos e assinado em
2018, o último acordo de pescas entre a União Europeia
e a Guiné-Bissau estabeleceu o pagamento pela UE
a Bissau de 15,6 milhões de euros anuais. O acordo
permite que navios de Portugal, Espanha, Itália, Grécia
e França pesquem em águas guineenses atum, linguado,
garoupa, polvo, lula, choco e camarão.

赤道幾內亞 GUINÉ EQUATORIAL

兩家中國公司與赤道幾內亞政府簽署建設煉
油廠協議

中國鐵建（CRCC）和CIRDL兩家中國公司與赤
道幾內亞國家石油公司Gepetrol於馬拉博簽署了煉油
廠項目建設的框架協議。該項目造價4.5億美元，每日
可提煉2萬桶原油。
副總統特奧多羅·恩圭瑪·奧比昂·曼格表示，該項
目由政府出資44%，兩家中國公司出資56%，“將為國
民創造更多就業機會，為國家經濟帶來重大發展。”

Duas companhias chinesas assinaram acordo
com o governo para construir uma refinaria

A China Railway Construction Corporation
(CRCC) e a CIRDL assinaram em Malabo um acordo
com a companhia nacional de petróleo Gepetrol para
construir uma refinaria avaliada em USD 450 milhões e
com uma capacidade de 20.000 barris por dia.
O Vice Presidente, Teodoro Nguema Obiang
Mangue, disse que o projecto, financiado em 44% pelo
governo e os restantes 56% pelas duas companhias
chinesas, “vai criar empregos e dar um grande
desenvolvimento à economia nacional”.

莫桑比克 MOÇAMBIQUE

中 國公司將在莫桑比 克 建 設 港 口

莫桑比克總理阿德里亞諾・馬萊阿內宣布將在加
扎省Chonguene地區建設新港口。Chonguene港將由
中國鼎盛礦業公司投資建設。
鼎盛礦業於2018年在Chibuto地區建設一個日處理
能力為1萬噸重砂的加工平台。自此鼎盛礦業便一直在
當地發展。

Empresa chinesa vai construir porto em
Moçambique

O distrito de Chonguene, província moçambicana
de Gaza, vai ter um novo porto, anunciou o PrimeiroMinistro de Moçambique, Adriano Maleiane. A
construção do porto de Chonguene vai ser financiada
pela empresa chinesa Ding Sheng Minerals.
A Ding Sheng Minerals opera no distrito de
Chibuto desde 2018, ano em que a empresa instalou uma
plataforma com capacidade para processar diariamente
10 mil toneladas de areias pesadas.

葡萄牙 PORTUGAL

中國為葡萄牙波爾圖地鐵項目生產的首列列
車於唐山進行測試

波爾圖地鐵項目向中車唐山公司購買的18列地鐵
列車，出口前將在中國河北省唐山市開展列車試驗。
每列高速列車由四節車廂組成，最大載客量為334人。
波爾圖地鐵網絡有6條路線和82個車站，全長
67公里。

Primeiro comboio rápido adquirido à China para
o metro do Porto em testes em Tangshan

O primeiro de 18 comboios para o metro da cidade
do Porto, no norte de Portugal, encomendados à
empresa chinesa CRRC Tangshan, localizada na
província de Hebei, está a ser testado para posterior
envio para Portugal.
Cada comboio de alta velocidade terá quatro
carruagens e uma capacidade de 334 passageiros. A rede
do metro do Porto tem uma extensão de 67 quilómetros,
seis linhas e 82 estações.

聖多美和普林西比 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

中國恢復受理聖多美和普林西比留學生學習
簽注申請

中國駐聖多美和普林西比大使館宣布中國已恢
復受理將在中國大學學習的聖普留學人員學習簽注
申請。簽注申請開放範圍既包括新生，也包括已入
學，但到目前為止仍在進行遠程學習的舊生。
據了解，中國政府每年會向50名聖普學生提供
獎學金。

China volta a aceitar pedidos de vistos dos
estudantes universitários de São Tomé e Príncipe

A Embaixada da China em São Tomé e Príncipe
anunciou que voltou a aceitar pedidos de vistos para
são-tomenses que pretendam estudar em universidades
chinesas. A reabertura abrange tanto novos alunos
como estudantes já matriculados em universidades da
China, mas que até ao momento estavam a acompanhar
as aulas à distância.
O Governo chinês tem concedido anualmente cerca
de 50 bolsas de estudo a estudantes são-tomenses.

東帝汶 TIMOR-LESTE

中 企 承 建 的 帝 巴 港 將 於11月 落 成 開 幕

由中國港灣工程公司承建的東帝汶帝巴港開幕儀
式將於今年11月28日舉行。目前建設工程已完成89%。
帝巴港集裝箱碼頭長630米、寬15米，集裝箱堆場
面積達27公頃，還設有兩個碼頭泊位，每年可處理100
萬個集裝箱貨物。

Porto de Tibar, construído por empresa chinesa,
será inaugurado em Novembro

A cerimónia de inauguração do porto de Tibar, em
Timor-Leste, construído pela empresa China Harbour
Engineering Company, está agendada para o próximo
dia 28 de Novembro. Até ao momento, a construção
atingiu já 89%.
O porto de Tibar terá 630 metros de comprimento
e 15 metros de largura de cais, 27 hectares de pátio
para contentores e dois berços que permitirão uma
capacidade anual de movimentação de mercadorias de
um milhão de contentores.
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Eilis Garvey

2022年上半年中國與葡語國家雙邊貿易總額逾1040億美元
Comércio entre a China e os Países de Língua Portuguesa ultrapassa
104 mil milhões de dólares americanos no primeiro semestre de 2022

中

國與葡語國家經貿合作論壇
參考中國海關總署的統計
數據，2022年1月至6月期間，中
國與葡語國家進出口商品總額達
1,044.6億美元。
今年上半年，中國與九個葡語
國家之間的貿易額錄得14.1%的增
長，中國自葡語國家進口商品總額
同比上升9.24%，而對葡語國家出
口商品總額亦同比增加25.2%。
具體而言，1-6月期間，中國
與安哥拉雙邊貿易總額為144.9億
美元，同比增長33.2%。其中，中
國對安哥拉出口15.6億美元，自安
哥拉進口129.5億美元，同比分別
增長48.8%和31.6%。
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巴西則是中國在九個葡語國
家中最大的貿易夥伴，中巴上半
年貿易總額為822.6億美元，上
升9.0%，穩居第一。其中，中國
自巴西進口商品總值為533.1億美
元，同比上升2.2%，而對巴西出
口商品總值則為289.5億美元，同
比 增加 2 4.4%。
葡萄牙列居第三，上半年與中
國的雙邊貿易總額達46.1億美元，
上升10.9%。其中，中國自葡萄牙
進口15.6億美元，同比下降15.4%，
對葡萄牙出口30.4億美元，同比上
升31.9%。
莫桑比克則以20.1億美元的對
華貿易額位列第四，升幅為24.0%，

其中自華進口商品總值達12.7億美
元，同比上升12.4%，對華出口總值
達7.44億美元，同比增加50.7%。
而最近剛加入中葡論壇的赤
道幾內亞，在今年上半年與中國
的雙邊貿易額為8.75億美元，增長
55.6%。其中，中國自赤道幾內亞
進口7.7732億美元，對赤道幾內亞
出口9,800萬美元，同比分別上升
57.5%和41.6%。
與此同時，其他葡語國家
（即佛得角、幾內亞比紹、聖多美
和普林西比以及東帝汶）與中國的
貿易總額為 1.9879億美元 ，其中自
華進口1.9825億美元，對華出口54
萬美元。

A

s trocas comerciais entre a China
e os Países de Língua Portuguesa
entre Janeiro e Junho de 2022 cifraramse em 104,46 mil milhões de dólares,
segundo informação do Fórum de
Macau, citando dados dos Serviços de
Alfândega da China.
O valor apurado para o comércio
entre a China e os nove Países de
Língua Portuguesa no primeiro
semestre do ano em curso representou
um acréscimo de 14,1%, sendo que as
exportações da China para esses países
aumentaram 25,2% e as importações
cresceram 9,2%.
Angola efectuou trocas comerciais
com a China no valor de 14,49 mil
milhões de dólares, um acréscimo de
33,2%, tendo as exportações chinesas
atingido 1,56 mil milhões de dólares
(+48,8%) e as importações registado
12,95 mil milhões de dólares (+31.6%).
O Brasil posicionou-se em primeiro
lugar na lista classificativa dos nove
Países de Língua Portuguesa, com
trocas comerciais que ascenderam
a 82,26 mil milhões de dólares, um
aumento homólogo de 9%.
No período em análise, as empresas
chinesas exportaram para o Brasil bens
no montante de 28,95 mil milhões
de dólares (+24,4%) e as empresas
brasileiras venderam, por seu turno,
mercadorias no valor de 53,31 mil
milhões de dólares (+2,2%).
Portugal surge no terceiro lugar com
um comércio que se cifrou em 4,61 mil
milhões de dólares (+10,9%), sendo que
as exportações chinesas representaram
3,04 mil milhões de dólares (+31,9%) e
as importações caíram 15,4% para 1,56
mil milhões de dólares.
Em quarto lugar aparece
Moçambique com 2,01 mil milhões
de dólares (+24,0%), sendo que o país
adquiriu às empresas chinesas bens
no valor de 1,27 mil milhões de dólares
(+12,4%) e vendeu no mercado chinês
mercadorias no montante de 744
milhões de dólares (+50,7%).
A Guiné Equatorial, o país que
recentemente aderiu ao Fórum de
Macau, registou trocas comerciais
com a China no valor de 875 milhões de
dólares ao longo do primeiro semestre
do ano, valor que representou um
acréscimo homólogo de 55,6%.
Os dados divulgados pelos Serviços
de Alfândega da China indicam que

2022年1-6月中國與葡語國家進出口商品總值
Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Junho de 2022
進出口額
Trocas
comerciais

國家
País
安哥拉 Angola
巴西 Brasil

赤道幾內亞 Guiné Equatorial
莫桑比克 Moçambique
葡萄牙 Portugal

聖多美和普林西比 São Tomé e Príncipe
東帝汶 Timor‑Leste
合計 Total

同比 (%) Variação homóloga

進口額
Importações
da China

出口
進口
Exportações Importações

進出口
Total

14,491,293

1,536,903

12,954,390

33.2

48.8

82,269,256

28,955,225

53,314,031

9.0

24.4

2.2

39,240

39,227

13

9.4

9.4

415.1
3357.4

佛得角 Cabo Verde

幾內亞比紹 Guiné‑Bissau

出口額
Exportações
da China

23,604

23,602

2

-61.6

-61.6

875,321

98,001

777,320

55.6

41.6

57.5

2,015,232

1,271,152

744,080

24.0

12.4

50.7

4,611,476

3,048,771

1,562,706

10.9

31.9

-15.4

7,081

7,067

13

0.9

1.8

-82.1

128,870

128,358

512

18.1

19.1

-60.3

104,461,374

35,108,306

69,353,067

14.13

25.17

9.24

2022年6月中國與葡語國家進出口商品總值
Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa em Junho de 2022
國家
País
安哥拉 Angola

進出口額
Trocas
comerciais

31.6

出口額
Exportações
da China

2022年6月
Junho de 2022

同比 (%) Variação homóloga

進口額
Importações
da China

進出口額
Trocas
Comerciais

進出口
Total

出口
Exportações

進口
Importações

12.4

71.6

5.0

2,150,443

2,417,229

406,436

2,010,793

16,723,752

5,903,074

10,820,678

5.7

41.2

-7.0

15,818,223

7,181

7,180

1

-13.2

-13.2

-50.0

8,275

2,614

2,613

1

-36.3

-36.3

-

4,105

93,923

13,546

80,376

32.7

-28.3

54.9

70,758

莫桑比克
Moçambique

440,773

296,150

144,623

39.2

34.2

50.8

316,478

葡萄牙 Portugal

972,437

672,374

300,063

30.6

57.2

-5.3

744,442

1,568

1,567

2

-0.3

8.4

-31.6

1,573

22,643

22,643

0

35.7

35.9

-100.00

16,687

20,682,120

7,325,583

13,356,537

8.11

43.19

-4.69

19,130,984

巴西 Brasil

佛得角 Cabo Verde
幾內亞比紹
Guiné‑Bissau

赤道幾內亞
Guiné Equatorial

聖多美和普林西比
São Tomé e Príncipe

東帝汶 Timor‑Leste
合計 Total

金額單位：萬美元
Unidade: 10 mil USD

信息來源：中國海關統計數據v
Fonte de Informações: Estatísticas dos Serviços da Alfândega da China

nos primeiros seis meses de 2022
as empresas chinesas venderam às
da Guiné Equatorial bens no valor
de 98 milhões de dólares (+41,6%) e
adquiriram mercadorias no montante
de 777,32 milhões de dólares (+57,5%).
As trocas comerciais da China
com os restantes Países de Língua
Portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau,
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste –
ascenderam no período em análise a
198,79 milhões de dólares americanos,
sendo que as exportações chinesas
representaram 198,25 milhões de
dólares americanos e as importações
540 mil dólares americanos.
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服務平台 PLATAFORMA DE SERVIÇOS

澳門在各地辦事處 DELEGAÇÕES DE MACAU

中國內地 INTERIOR DA CHINA

澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
中國北京市王府井東街8號澳門中心16層（郵政編號100006）
Nº 8, Wangfujing East Street, 16º F, Macau Center, Dongcheng District, Beijing,
China (P.C.: 100006)
+86 1058138010
+86 10 5
 8138020
draemp.gov.mo

葡萄牙共和國 REPÚBLICA PORTUGUESA

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa
Avenida 5 de Outubro, Nº 115, 4º andar, 1069 ‑ 204, Lisboa, Portugal
+351 217818820
+351 217979328
decmacau@decmacau.pt
decmacau.pt

比利時 BÉLGICA

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
Avenue Louise, 326, 6.ème étage – Blue Tower, 1050 Bruxelles, Belgique
+32 2647 1265
+32 2640 1552
deleg.macao@macao‑eu.be

瑞士 SUÍÇA

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau junto da Organização Mundial do
Comércio
Avenue Louis‑Casaï, 18, 1209, Genève, Suisse
+41 227100788
+41 227100780
macaoeto@macaoeto.ch
macaoeto.ch

葡語國家駐中國大使館 EMBAIXADAS DOS PLP NA CHINA

安哥拉共和國 REPÚBLICA DE ANGOLA

北京市朝陽區塔圓外交人員辦公樓1單元8層1號 (100600)
Tayuan DRC: Apt.Flat 1, 8 floor Nº 1, Chaoyang District,Beijing, China
+86 10 65326968 / 6839
+86 10 63326969

巴西聯邦共和國 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

北京市朝陽區建國門外光華路27號 (100600)
27 Guanghua Lu, Chaoyang District, 100600 Beijing, China
+86 10 65322881
+86 10 65322751
brasemb.pequim@itamaraty.gov.br
pequim.itamaraty.gov.br / itamaraty.gov.br

佛得角共和國 REPÚBLICA DE CABO VERDE

北京市朝陽區塔園外交公寓5-1-71
Tayuan DRC: Apt. 5-1-71, Chaoyang District, Beijing, China
+86 10 65327547
+86 10 65327548
secretaria@cvembassy.com

幾內亞比紹共和國 REPÚBLICA DA GUINÉ‑BISSAU

北京市朝陽區塔園外交公寓2-2-101
Tayuan DRC: Apt. 2-2-101, Chaoyang District, Beijing, China
+86 10 65327393
+86 10 65327106
egb.beijing2010@yahoo.com

赤道幾內亞共和國 REPÚBLICA DA GUINÉ EQUATORIAL

三里屯東4街2號 郵政編碼 (100600)
Chaoyang, Sanlitun East 4St, Beijing, China
+86 10 65323679
+86 10 65323805
embguiec@yahoo.com

莫桑比克共和國 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

北京市朝陽區塔園外交人員辦公樓1單元7樓2號
Tayuan DRC: Apt.Flat 1, 7 floor Nº2, Chaoyang District, Beijing, China
+86 10 65323578/65323664
+86 10 65325189
embamoc.china@minec.gov.mz / embamc@ambamoz.org
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葡萄牙共和國 REPÚBLICA PORTUGUESA

北京市朝陽區三里屯東五街8號 (100600)
San Li Tun Dong Wu Jie, Nº 8, 100600 Beijing, China
+86 10 65324798
+86 10 65324637
pequim@mne.pt
pequim.embaixadaportugal.mne.gov.pt

聖多美和普林西比民主共和國
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
北京市朝陽區秀水街1號JB04-2-92
Jianwai DRC: Apt. JB04-2-92, Nº 1, Xiushui Jie, Chaoyang District, 100600 Beijing,
China
+86 10 85328971
+86 10 85324825-8001
東帝汶民主共和國 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‑LESTE

北京市朝陽區東直門外大街23號外交辦公大樓203B (100600)
Nº 203B, 23 Dong Zhi Men Wai St. Chaoyang District, Beijing, China
+86 10 85325457
+86 10 85325457/2005
embassy@embtimorleste‑beijing.com
embtimorleste‑beijing.com

中國駐葡語國家大使館 EMBAIXADAS DA CHINA NOS PLP

安哥拉共和國 REPÚBLICA DE ANGOLA

中華人民共和國駐安哥拉共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República de Angola
Rua Presidente Houari Boumedienne Nº 196‑200 Miramar P.O. Caixa Postal 52
Luanda, Angola
+244 226435015/16
+244 226435025
chinaemb_ao@info.gov.cn

巴西聯邦共和國 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

中華人民共和國駐巴西聯邦共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República Federativa do Brasil
SES. Av. das Nações, Quadra 813, Lote 51, Asa‑Sul, Brasília‑DF, Brasil
CEP: 70443‑900
+55 6121958200
+55 6133463299
chinaemb_br@mfa.gov.cn
br.china‑embassy.org

佛得角共和國 REPÚBLICA DE CABO VERDE

中華人民共和國駐佛得角共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República de Cabo Verde
Achada do Santo António P.O.BOX 8 Cidade da Praia Santiago, Cabo Verde
+238 623027 / +238 623028
+238 623047 / +238 623007
embchinacv@hotmail.com
cv.chineseembassy.org

幾內亞比紹共和國 REPÚBLICA DA GUINÉ‑BISSAU

中華人民共和國駐幾內亞比紹共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República da Guiné‑Bissau
Av. Francisco Joao Mendes, Bissau, Guiné‑Bissau
+245 955508596
chinaemb_gw@mfa.gov.cn
gw.china‑embassy.org

赤道幾內亞共和國 REPÚBLICA DA GUINÉ EQUATORIAL

中華人民共和國駐赤道幾內亞共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República da Guiné Equatorial
Carretera Aeropuerto, Malabo, P.O.BOX 44, Malabo, Guiné Equatorial
+240 333090622
+240 333092381
chinaemb_gq@mfa.gov.cn
gq.chineseembassy.org

莫桑比克共和國 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

中華人民共和國駐莫桑比克共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República de Moçambique
Av. Julius Nyerere Nº 3142 P.O. Box 4668, Maputo, Moçambique
+258 21491560
+258 21491196
chinaemb_mz@mfa.gov.cn
mz.chineseembassy.org

葡萄牙共和國 REPÚBLICA PORTUGUESA

中華人民共和國駐葡萄牙共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República Portuguesa
Rua de São Caetano 2, 1200‑601, Lisboa, Portugal
+351 213967748
chinaemb_pt@mfa.gov.cn
pt.china‑embassy.org

聖多美和普林西比民主共和國
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

中華人民共和國駐聖多美和普林西比民主共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República Democrática de São Tomé
e Príncipe
Av. Kwame N’Kruma 24B, República Democrática de São Tome e Príncipe
+239 2221798
consulate_stp@mfa.gov.cn
st.china‑embassy.org

東帝汶民主共和國 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‑LESTE

中華人民共和國駐東帝汶民主共和國大使館
Embaixada da República Popular da China na República Democrática de
Timor‑Leste
Avenida de Portugal, Praia dos Coqueiros P.O.Box 12, Dili, TImor-Leste
+670 3325163 / +670 3325169
+670 3325166
chinambassytl@gmail.com
tl.chineseembassy.org

葡語國家駐澳門總領事館
CONSULADOS GERAIS DOS PLP ACREDITADOS EM MACAU
安哥拉共和國 REPÚBLICA DE ANGOLA

澳門友誼大馬路918號澳門世界貿易中心14樓A-B座
Avenida da Amizade 918, World Trade Center, 14ºA e B, Macau
+853 28716229
consulado.macau@mirex.gov.ao
consgeralangola.org.mo

巴西聯邦共和國 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓F, 2014‑2021室
Harbour Road 30, Sun Hung Kai Centre 20º F, Salas 2014‑2021, Wanchai,
Hong Kong
+852 25257004
cg.hongkong@itamaraty.gov.br

莫桑比克共和國 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

澳門宋玉生廣場誠豐商業中心21J座
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, Cheng Feng Centro Comercial, 21º J, Macau
+853 28508980 / +853 28508970
consuladomocambique@live.com
mozconsulate‑macau.org.mo

葡萄牙共和國 REPÚBLICA PORTUGUESA

澳門伯多祿局長街45號
Rua Pedro Nolasco da Silva 45, Macau
+853 28356660 / 1 / 2
macau@mne.pt

cgportugal.org

葡語國家駐澳門名譽領事 CÔNSULES HONORÁRIOS DOS PLP EM MACAU

佛得角共和國 REPÚBLICA DE CABO VERDE

周錦輝 David Chow Kam Fai
澳門友誼大馬路及孫逸仙大馬路，澳門漁人碼頭勵宮 地面層一號舖及一樓
Avenida da Amizade e Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Macau Fisherman’s Wharf, G/F
Shop 01 & 1/F, The Palace, Macau
+853 28788138
caboverde2007@gmail.com

葡語國家投資貿易促進機構 INSTITUTOS DE PROMOÇÃO DOS PLP

安哥拉共和國 REPÚBLICA DE ANGOLA

安哥拉投資和出口促進局
Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Angola (AIPEX)
Rua Kwamme Nkrumah, Nº 8, Maianga Luanda – Angola
+244 222391434 / 331252
geral@aipex.gov.ao

巴西聯邦共和國 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
巴西出口投資促進局 Apex Brasil

巴西利亞總部 Escritório Sede (Brasília – DF)
SAUN Quadra 05, Bloco C, Torre II, salas 1201 a 1701 – Centro Empresarial
CNC – CEP: 70.040-250 – Brasília-DF
+55 61 2027-0202
apexbrasil@apexbrasil.com.br
portal.apexbrasil.com.br

聖保羅分部 Escritório Sudeste (São Paulo – SP)
Avenida Juscelino Kubitschek, 1455, 4º Andar, Edifício JK1455, Vila Nova Conceição
– São Paulo-SP. CEP: 04543-011
sudeste@apexbrasil.com.br
portal.apexbrasil.com.br
中國辦事處（北京) Escritório China (Pequim)
Room 9-35.Office Tower 2, China Central Place, 79 Jianguo Road, Beijing, 100025
+86 10 8509-8414
ea.pequim@apexbrasil.com.br
佛得角共和國 REPÚBLICA DE CABO VERDE

佛得角貿易投資局－總部
Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Cabo Verde
– Cabo Verde TradeInvest – Sede
Rotunda da Cruz de Papa, 5 C.P. 89 ‑ C Achada Santo António, Praia, Cabo Verde
+238 2604110 / 11
+238 2621488
info@cvtradeinvest.cv
cvtradeinvest.com

幾內亞比紹共和國 REPÚBLICA DA GUINÉ‑BISSAU

幾內亞比紹投資促進局
Agência de Promoção de Investimento – Guiné-Bissau Investimentos
Avenida Amílcar Cabral, Nº 67 r/c Esq., Bissau – Guiné-Bissau
+245 955 651 412
DelegadoGB@gfce.gov.mo

莫桑比克共和國 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

莫桑比克投資和出口促進局
Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)
Rua de Imprensa 332, r/c, Maputo, Moçambique
+258 21321291 / 2 / 3
info.apiex@apiex.gov.mo
invest.apiex.gov.mz

葡萄牙共和國 REPÚBLICA PORTUGUESA

葡萄牙經貿投資促進局
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP)
總部 Sede da AICEP
Rua Julio Dinis, 748 - 9° Dto, 4050-012 Porto, Portugal
+ 351 22 6055 300
aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt

里斯本分部 Sede em Lisboa
Rua de Entrecampos, Nº 28, Bloco B – 12º Andar, 1700-158 Lisboa, Portugal
+351 217 909 500
aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
葡萄牙開發融資機構
Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de
Crédito (SOFID)
Av. Casal Ribeiro, Nº 14 – 4, 1000‑092 Lisboa, Portugal
+351 213137760
+351 213137779
sofid@sofid.pt
sofid.pt
聖多美和普林西比民主共和國
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

聖多美和普林西比貿易投資促進局
Agência de Promoção do Comércio e Investimento (APCI)
Rua Viriato da Cruz - São Tomé, C.P. Nº 105 - São Tomé e Príncipe
+239 222 2653 / +239 222 2642
apcistp@gmail.com
apcistp.com

東帝汶民主共和國 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‑LESTE
東帝汶貿易投資局
TradeInvest Timor‑Leste
Rua 25 de Abril, Nº 8 Colmera, Vera Cruz Dili, Timor‑Leste
+670 3311105
+670 3311553
drem@investtimor‑leste.com

tradeinvest.tl

中國—葡語國家經貿合作論壇（澳門）常設秘書處

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

澳門商業大馬路澳門財富中心13樓 AVENIDA COMERCIAL DE MACAU, EDIFÍCIO FIT, 13.º ANDAR, MACAU
+853 8791 3333 | EDOC@GFCE.GOV.MO | FORUMCHINAPLP.ORG.MO

