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“中国（沈阳）-葡语国家商贸投资洽谈会”将搭建一个直接面对面展示、洽谈、交流、

合作的最佳平台，邀请葡语国家的生产厂家、商贸团体、进出口商、代理商、服务商以及中国

采购商、终端消费者等与会。

来自“海上丝绸之路”交通枢纽澳门的南光国际会议展览有限公司与至善有限公司，于沈阳举

办葡语国家商贸投资洽谈会，旨在加深中葡双方对对方营商环境、法律法规、资源优势、风土

人情等的了解，促进国际商贸交流和多边合作，共同发展。 

2018年9月19-23日，我们真诚期待与相关业界朋友相聚在中国（沈阳）-葡语国家商贸投资

洽谈会。

O Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China (Shenyang) e os Países de 
Língua Portuguesa (EMCP) convidará produtores, associações comerciais, importadores e exportadores, agências e 
prestadores de serviços oriundos dos Países de Língua Portuguesa, assim como compradores e consumidores 
chineses, construindo a melhor plataforma para realizar, de forma directa, exposição, negociação, intercâmbio e 
cooperação entre os mesmos. 

A feira é organizada em Shenyang pela Nam Kwong International Conference & Exhibition Co., Ltd. e pela 
Perfeição, Lda., empresas de Macau, território que é o centro de transporte da “Rota da Seda Marítima”. Tem um claro 
objectivo de aprofundar o conhecimento dos chineses relativo ao ambiente de negócios, legislação, recursos 
vantajosos, usos e costumes, entre outros, dos países de língua portuguesa, e vice-versa, no sentido de promover o 
intercâmbio internacional de comércio e a cooperação multilateral em busca do desenvolvimento comum.

Aguardamos a presença de amigos de várias indústrias no EMCP entre 19 e 23 de Setembro de 2018.

邀 请

邀 请 函

China Shenyang
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澳门会议展览业协会成立于2002年10月，以「服务、代表、协调、沟通」作为协会宗旨。致力于凝聚澳

门会展业的力量，配合政府的施政方向，朝「国际化、专业化、精品和高端品牌展览」方向迈进。协会目

前共有96家企业会员，主办及承办了多项活动、会议及展览，如「澳门国际贸易投资展览会」(MIF)、

「濠江盛汇」等。此外，为进一步促进内地与澳门之间的商贸往来，对外宣传澳门多元形象，协会已先后

在近30个中国内地城市举办「活力澳门推广周」。协会同时也是亚洲展览会议协会联盟(AFECA)、中国

展览馆协会、中国会展经济研究会成员。

南光国际会议展览有限公司作为该洽谈会项目的承办单位，是南光（集团）有限公司的下属企业。主营业

务包括各类大型展览、会议、活动、赛事等的承办及运营；工程搭建、装潢设计及制作；投资管理产业

园、物业、码头；文化创意产业及会展产业相关延伸业务；海外项目投资并购；人员培训、技术服务、市

场调查以及其他相关业务。

A Associação de Convenções e Exposições de Macau fundou-se em Outubro de 2002, e tem por fim “serviço, representação, 
coordenação, comunicação”. A associação dedica-se à reunião de forças do sector de convenções e exposições de Macau, 
acompanhando as diretrizes do governo, tendo como objectivo realizar as exposições “internacionais, profissionais, sofisticadas e 
de marca”. Por enquanto, a Associação conta com 96 associados empresariais, tendo sido entidade organizadora e coordenadora 
de vários eventos, convenções e exposições, a saber: “a Feira Internacional de Macau” (MIF), “Media Gala”, entre outros. 
Adicionalmente, de forma a promover as trocas comerciais entre o Interior da China e Macau e com a finalidade de apresentar, ao 
exterior, a imagem diversificada de Macau, a Associação já organizou, em cerca de 30 cidades do Interior da China, actividades 
de “Semana Dinâmica de Macau”. Ademais, a Associação é membro da Federação Asiática de Associações de Exposições e 
Convenções (AFECA), China Association For Exhibition Centers e China Convention Exhibition Event Society (CCEES).

A Perfeição, Lda. foi registada em Macau em 2013, focando-se no estudo do mercado económico da China e dos Países de 
Língua Portuguesa. Para além da sede situada em Macau, já se instalaram filiais em Pequim (China), e Lisboa (Portugal). A 
empresa conta com uma equipa de talentos de línguas chinesa, inglesa e portuguesa com conhecimento profissional nas áreas de 
direito, economia, finanças, relações internacionais e políticas públicas, e fornece uma série de serviços de tradução e interpre-
tação, acompanhamento em viagens de negócio, consultoria referente a investimentos e convenções e exposições a empresas 
chinesas que pretendam desenvolver negócios nos PLP, assim como a empresas destes países que tenham a intenção de entrar no 
mercado chinês.

A Nam Kwong (Group) Company Limited é a única empresa estatal chinesa com sede em Macau. Com uma história de quase 70 
anos, o seu negócio abrange diversos domínios como energia, turismo, hotelaria, imobiliário, indústrias culturais e criativas, 
convenções e exposições, comércio de importação e exportação, entre outros. Como o maior fornecedor de produtos energéticos 
e um dos fornecedores de produtos alimentares frescos e congelados, e de serviços de hotelaria, turismo, convenções e 
exposições, transporte e logística, o Grupo de Nam Kwong tem desenvolvido relações comerciais a longo prazo com dezenas de 
países e regiões, sempre desempenhando o papel crucial no desenvolvimento das relações económicas e comerciais entre Macau 
e o Interior da China, na promoção da economia e comércio exterior do nosso País, assim como na promoção da prosperidade 
económica e estabilidade social de Macau. Em 2015, o Governo da RAEM conferiu ao Grupo de Nam Kwong a Medalha de 
Mérito Industrial e Comercial para premiar a sua prestação de serviços para a sociedade e o seu contributo ao território.

Como entidade coordenadora deste evento, a Nam Kwong International Conference & Exhibition Co. pertence à Nam Kwong 
(Group) Company Limited. As actividades do negócio principal consistem na coordenação e funcionamento de convenções e 
exposições, conferências e eventos de desporto; construção de obras, design e execução de decoração; investimento e gestão 
de parques industriais, bens imóveis e terminais; actividades estendidas das indústrias culturais e criativas e de convenções e 
exposições; investimentos, fusões e aquisições no exterior; formação do pessoal, serviços técnicos, investigação de mercado, 
entre outros negócios.

APRESENTAÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO

主承办单位简介

至善有限公司 于2013年在澳门注册，专注于研究中国与葡语国家的经济市场，总部设于澳门，并在北京

和葡萄牙里斯本设立分公司，公司团队精通中、英、葡三语，并具备法律、经济、金融、国际关系、公共

政策等专业背景，可为中资企业走出去以及葡语国家企业进入中国市场提供翻译、商务陪同、投资咨询、

会展等一系列服务。

南光（集团）有限公司是总部设在澳门的唯一一家中央企业，已扎根澳门近70年，业务涵盖能源、旅

游、酒店、地产、文创、会展、物流、进出口贸易等多个领域。南光集团是澳门最大的能源产品和主要的

鲜活冷冻食品、酒店旅游会展、物流服务供应商，与几十个国家和地区有着长期贸易往来，在发展内地与

澳门的经贸关系、推动祖国的对外经济贸易事业、促进澳门的经济繁荣和社会稳定方面一直发挥着重要作

用。2015年，澳门特区政府向南光集团颁发了工商功绩勋章，以表彰南光集团服务社会，为澳门特区做

出杰出贡献。
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该洽谈会的成功举办得到了澳门特区政府和沈阳市人民政府的高度评价和赞赏，同时也引起了中国东北及

周边地区相关行业专业买家的关注，澳门及沈阳政府赞扬是次国际化、专业化的中葡主题商贸洽谈会填补

了东北会展市场的空白，希望沈阳与澳门及葡语国家共同推动建立多种多样的合作机制，加强在跨境商

贸、旅游、金融、文化、会展等领域合作，为内地、澳门及葡语国家的共同发展作出更多贡献。

2017年，由澳门会议展览业协会主办的“第一届中国-葡语国家商贸投资洽谈会”于6月27日-7月3日期

间在沈阳万达文华酒店及沈阳国际展览中心两地成功举办。该洽谈会首届举办得到了沈阳市服务业委员

会、澳门贸易投资促进局、葡中工商会、澳门驻里斯本经济贸易办事处、南光（集团）有限公司等单位的

大力支持，主（承）办方充分发挥各自的优势及资源，活动取得了圆满成功。为进一步加强中国内地与澳

门及葡语国家之间的经贸交流与合作起到积极的推动作用。

第一届洽谈会总场地面积约3000平方米，邀请来自葡语国家近30家包括葡萄酒、特色食品、软木、智能

家居、跨境商贸等知名企业参展，葡语国家驻华大使馆代表、沈阳市政府代表、澳门特区政府及企业代

表、葡语国家展商及东北地区相关行业协会及企业等500余名嘉宾出席开幕式及相关活动，达成意向投资

额逾亿元。

Organizada pela Associação de Convenções e Exposições de Macau, a primeira edição do EMCP realizou-se com êxito, entre 27 de 
Junho e 3 de Julho de 2017, no hotel Wanda Vista Shenyang e no Centro de Exposição Internacional de Shenyang, recebendo o forte 
apoio do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, 
Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, Nam Kwong (Grupo) Company Limited, entre outros. A entidade 
organizadora e as entidades coordenadoras aproveitaram plenamente as vantagens e recursos próprios para alcançar um secesso 
absoluto, tendo reforçado o intercâmbio e cooperação económica e comercial entre o Interior da China, Macau e os países de língua 
portuguesa. 

A primeira edição do EMCP ocupou uma área aproximada de 3 mil metros quadrados e convidou quase 30 empresas bem conheci-
das de vitivinicultura, produtos alimentares característicos, cortiça, equipamentos domésticos inteligentes, entre outros. A cerimónia 
de abertura e as actividades relacionadas contaram com a presença de representantes, das Embaixadas dos Países de Língua 
Portuguesa na China, do governo de Shenyang, do governo e empresas da RAEM, e dos expositores dos países de língua portuguesa 
assim como das associações e empresas relevantes da região nordeste da China, totalizando 500 pessoas. O valor de investimento 
estimado foi superior a 100 milhões RMB. 

O êxito do evento foi altamente elogiado pelos governos da RAEM e do Município de Shenyang, tendo igualmente chamado 
atenção dos compradores profissionais do Nordeste da China e das regiões vizinhas. Os dois governos enalteceram o preenchimento 
da lacuna no mercado de exposições e convenções do Nordeste por este evento internacionalizado e profissionalizado, apresentando 
a expectativa de que Shenyang, Macau e os PLP promovessem em conjunto o estabelecimento de mecanismos de cooperação 
diversificados, no sentido de fomentar a cooperação nos domínios de comércio transfronteiriço, turismo, finanças, cultura e 
exposições e convenções, fazendo mais contributo para o desenvolvimento comum do Interior da China, de Macau e do universo 
lusófono.

往届盛况

RETROSPECÇÃO
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葡语国家投资环境推介会、葡语国家商品推介会、沈阳投资环境推介会、澳门投资环

境推介会、葡萄酒及葡语国家美食品鉴会、商品展示推介会、贸易投资配对会

参展范围：葡语国家酒类、特色食品、旅游、旅游地产、教育机构、银行及金融机

构、置业投资咨询机构、移民咨询服务机构、科技企业、农场及酒庄。

基本信息

INFORMAÇÕES 
GERAIS

Programa
展会日程

9 月 19 日 ： 

9 月 20 日 ： 

9 月 21 日 ：

 

9 月 22 日 ： 

9 月 23 日 ： 

参展商报到注册

上午 展商布展  下午 开幕式、推介会、贸易投资配对交流晚宴（专业活动，仅限受邀嘉宾）

上午 推介会、贸易投资配对 下午 贸易投资配对 （专业活动，仅限受邀嘉宾）

商业区路演 展示展销及配对会（公众活动）

商业区路演 展示展销及配对会（公众活动）

19 de Setembro: 

20 de Setembro: 

21 de Setembro: 

22 de Setembro: 

23 de Setembro:

Check-in dos expositores

(Restrito aos visitantes profissionais)
De manhã: Montagem de stands
À tarde: Cerimónia de abertura, sessão de promoção, bolsa de contactos
À noite: Jantar de Gala

(Restrito aos visitantes profissionais)
De manhã: Sessão de promoção, bolsa de contactos
À tarde: Bolsa de contactos
(Actividade pública)
À tarde: abertura de roadshow (local por confirmar)

Roadshow, exposição e venda de produtos (actividade pública)

Roadshow, exposição e venda de produtos (actividade pública)

增值活动： 9月16-17日 青岛市参观考察生物、医药、科技、旅游行业代表性企业（TBC）

16-17 de Setembro :
visita a empresas representativas especializadas em biotecnologia, medicina, 
alta tecnologia e turismo em Qingdao.

丰富的专业同期活动

UM VASTO LEQUE DE 
ACTIVIDADES PROFISSIONAIS

Sessão de apresentação do ambiente de negócios dos PLP, sessão de promoção de produtos 
lusófonos, sessão de apresentação do ambiente de investimento em Shenyang, sessão de apresen-
tação do ambiente de investimento em Macau, sessão de degustação de vinho e gastronomia dos 
PLP, bolsa de contactos

Âmbito de exposição: bebidas alcoólicas, produtos alimentares locais, turismo, imobiliário 
turístico, instituições educativas, bancos e instituições financeiras, consultorias de investimento 
em imobiliário e imigração, empresas de tecnologia e quintas.
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中国——随着全球经济一体化，中国人的生活方式与

西方国家进一步融合，中国已经成为全球葡萄酒消费

增长最快的国家，进口葡萄酒占葡萄酒总额由2009 年

的4.5%上升至2016 年的69%，突破千亿大关。据欧

盟统计局统计，2015年中葡双边贸易额为29.1亿美

元，其中食品、饮料、烟草的出口额增长最为明显，

增幅为119.4%。李克强总理在澳门举行的2016年中

葡论坛第五届部长级会议开幕式主旨演讲中表示，中

国愿意积极落实给予部分葡语国家97%的税目零关税

优惠政策，鼓励从葡语国家进口更多商品。

À medida que se aprofunda a integração da economia global, o estilo de vida dos chineses aproxima-se cada vez mais dos países 
ocidentais. Hoje em dia, a China já se tornou no país com o maior aumento no consumo de vinho a nível internacional. Entre 2009 e 
2016, a percentagem do vinho importado do valor total das transacções deste produto ascendeu de 4.5% para 69%, sendo que o valor 
ultrapassou mil milhões. De acordo com a Eurostat, o volume do comércio bilateral entre a China e Portugal em 2015 atingiu 2.91 mil 
milhões de dólares norte-americanos, no qual, o volume de exportação dos produtos alimentares, bebidas e tabaco registou o aumento 
significativo de 119.4%. O primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Keqiang, no discurso principal na cerimónia de abertura da V 
Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(Macau), recordou que a China estava disponível para implementar, activamente, as políticas preferenciais a uma parte dos países 
lusófonos, ou melhor, a isenção de direitos aduaneiros para 97% da pauta aduaneira e promover a importação de mais produtos dos 
países de língua portuguesa. 

为何到沈阳参加本展

PORQUE É QUE ACONSELHAMOS
QUE PARTICIPE NESTA EXPOSIÇÃO EM 
SHENYANG?

CHINA
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MACAU
澳门

《2017胡润财富报告》显示中国大陆每940人中有1

人是千万富豪，每1.4万人中有1人是亿万富豪，千万

资产高净值人群平均年龄38岁，地产是他们最主要的

投资方向。辽宁省高净值家庭数量在中国东北三省排

名第一位。辽宁地区拥有600万人民币资产家庭数量

为8.25万个，600万人民币可投资资产家庭数量为

2.89万个；拥有千万资产高净值家庭数量为3.18万

个，千万可投资资产高净值家庭数量为1.62万个；拥

有亿万资产超高净值家庭数量为2100个，亿万可投资

资产超高净值家庭数量为1240个。沈阳拥有600万人

民币资产家庭数量为2.33万个，沈阳市拥有千万资产

高净值家庭数量为9200个，沈阳市拥有亿万资产超高

净值家庭数量为600个。

辽宁是中国葡萄酒消费大省，在中国葡萄酒进口榜排

第十位。沈阳作为省会，是辽宁葡萄酒消费重市，有

高达20 亿的年销售额，是葡萄酒消费最活跃的城市之

一。沈阳市是中国内陆城市，拥有600 多万人口，是

东北交通枢纽和东北亚进出口贸易供销集散地，作为

正在崛起的东北会展中心城市，具有明显的区位优

势、良好的产业基础和巨大的发展潜力。

Segundo o Hurun Wealth Report 2017, de entre as 940 pessoas do 
Interior da China, encontra-se um multimilionário e de entre as 14 
mil pessoas, se encontra um bilionário. A idade média dos 
indivíduos com património líquido elevado de dezenas de milhões é 
de 38 anos e estes têm como o seu foco de investimento o sector 
imobiliário. Na província de Liaoning, há 82,5 mil famílias com 
património no valor de seis milhões, 28,9 mil famílias com 
investimento disponível de seis milhões; há 31,8 mil famílias com 
património líquido elevado de dezenas de milhões, 16,2 mil 
famílias com investimento disponível de dezenas de milhões; há 
mais de 2.100 famílias com património líquido consideravelmente 
elevado de milhares de milhões, 1,240 famílias com património 
líquido consideravelmente elevado têm milhares de milhões 
disponíveis para investimento. Na cidade de Shenyang, há 23,3 mil 
famílias com património no valor de seis milhões, 9,200 famílias 
com património líquido elevado de dezenas de milhões, 600 
famílias com património líquido consideravelmente elevado de 
milhares de milhões. 

A província de Liaoning é uma das províncias com maior consumo 
de vinho da China, ocupando o 10.º lugar no ranking nacional de 
importação de vinho. A cidade de Shenyang, capital da província de 
Liaoning, é uma das cidades mais importantes em relação ao 
consumo de vinho de Liaoning, cujo volume de vendas anuais 
chegaram a 2 mil milhões, sendo uma das cidades mais activas para 
o consumo de vinho. Geograficamente, Shenyang é uma cidade que 
se localiza no interior com população de mais de seis milhões, 
sendo considerado como centro modal de transportes do Nordeste 
da China e centro de abastecimento e distribuição do comércio de 
importação e exportação do Nordeste da Ásia. Na qualidade de uma 
cidade emergente e o centro de convenções e exposições da região 
nordeste da China, Shenyang possui as mais-valias evidentes na 
localização, a base industrial sólida e a potência gigante de 
desenvolvimento.

辽宁·沈阳

PROVÍNCIA DE 
LIAONING, CIDADE DE 
SHENYANG

澳门与葡语系国家在历史、文化、语言和人脉上有400余年渊

源，作为中国和葡语系国家的商贸服务平台，在促进中葡贸易

交流方面有着无可比拟的优势。澳门作为古代海上丝绸之路的

重要节点，积极参与和助力“一带一路”建设。从2003年至

今，“中国-葡语国家经贸合作论坛”已在澳门成功举行了五

届。经过多年努力，澳门与遍布四大洲、人口超过两亿的葡语

国家，包括安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、

葡萄牙、圣多美和普林西比和东帝汶，保持着紧密联系和互

动。“中国（沈阳）-葡语国家商贸投资洽谈会”，将充分整合

沈阳、澳门和葡语国家各方资源，创造共赢。

Já se estabeleceu um relacionamento amistoso de mais de 
400 anos entre Macau e os Países de Língua Portuguesa na 
esfera de história, cultura, língua e rede de contactos. 
Como uma plataforma de serviços para a cooperação 
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, 
Macau possui os privilégios únicos na área de intercâmbi-
os comerciais entre a China e os países lusófonos. Macau, 
localizada no posto crucial da Rota de Seda Marítima, 
participou e contribuiu, activamente, para os trabalhos 
relacionados com a construção de “Uma Faixa, Uma 
Rota”. Desde 2003 até hoje, já se realizaram, em Macau, 
cinco edições do “Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portugue-
sa”. Com esforços de vários anos, Macau conseguiu 
manter contactos frequentes e interações estreitas com os 
países lusófonos localizados em quatro Continentes com 
uma população de mais de 200 milhões, incluindo Angola, 
Brasil, Cabo-verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor Leste. O EMCP visa 
integrar, de forma mais aprofundada, os recursos de 
Shenyang, Macau e os países lusófonos, no sentido de 
obter ganhos mútuos.

De acordo com o China Outbound Visitors Report for the 
First Half of 2017, publicado conjuntamente pela 
Academia de Turismo da China e pela Ctrip, meramente 
até ao fim do 1.º semestre do ano de 2017, os turistas com 
destino ao estrangeiro da China atingiram 62,03 milhões, 
o consumo per cápita dos visitantes com destino ao 
estrangeiro de Shenyang ocupou o 5.º lugar no ranking 
nacional, seguindo as “novas cidades turísticas 
principais”, a saber, Shanghai, Beijing e Guangzhou. 

中国旅游研究院与携程旅游联合发布的《2017年上半年中国出

境游者报告》显示，仅2017上半年，中国出境游人次即达

6,203万，沈阳出境人均消费排名全国第五位，跻身仅次于上

海、北京、广州的“新一线”旅游城市。
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MÉDIA E COMUNICAÇÕES
Dimensão: principalmente na cidade de Shenyang e na região nordeste da China, virando para todo o país;

Canais: meios de comunicação tradicionais (impressos), áudio-visuais, de redes e de ar livre, assim como novos média 
móveis, etc;

Meios: lançamento publicitário, divulgação por via de sonnews, actividades interligadas, etc; 

Meios de comunicação colaboradores: JE (O Jornal Económico), Macao Daily News, Diário do Povo (China), NetEase, 
Agência Xinhua, Diário de Shenyang;

Novos Média Móveis: plataforma de Micro-blog, Wechat, Msg oficiais, etc. 

CONVIDADOS VIP, BOLSA DE CONTACTOS
Na intervenção dos convidados governamentais de vários países e regiões, serão convidados 300-500 representantes 
chineses do sector referente, por forma a proceder às actividades de bolsas de contacto e negociações para a cooperação 
comercial. 

Visitantes profissionais: distribuidores de vinho e produtos alimentares, agentes, representantes das maiores empresas de 
investimento imobiliário, clientes bancários com alto activo líquido, proprietários VIP. 

VIP观众邀请、贸易配对
在邀请到与会各国家及地区政府嘉宾出席的同时，我们将邀请邀请300-500名中国行业代表与

会，与参展单位进行商贸洽谈及配对。

专业观众：酒类及食品经销商、代理商、大型房地产投资企业代表、银行高净值客户、高端物业

业主。

宣传：
宣传范围——以沈阳及东北为主，辐射全国；

宣传管道——各类强势平面媒体、视听媒体、网络媒体、户外媒体、移动新媒体等渠道；

宣传方式——媒体广告投放、软性新闻推广、互联活动等；

合作媒体：
葡萄牙经济日报、澳门日报、澳门广播电视股份有限公司、

人民日报、网易、新华社、沈阳日报

移动新媒体——官方微博、微信、

手机短信等平台。
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