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Chairman & CEO, AICEP Portugal Global 

Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, Dr. Jorge 

Costa Oliveira (TBC), 

Senhor Embaixador da República Popular da China em Portu-

gal (TBC), 

Senhor Presidente do Instituto de Promoção do Comércio e 

do Investimento de Macau, Dr. Jackson Chang, 

Senhoras e Senhores, 

É com grande prazer que a AICEP se juntou ao Instituto de 

Promoção do Comércio e do Investimento de Macau para or-

ganizar o Fórum Empresarial das oportunidades de negócios 

entre Portugal, China e Macau. E é uma grande honra dirigir-

me a tão distintas empresas Chinesas e Portuguesas, bem 

como a investidores, num evento destinado a promover o de-

senvolvimento e reforço das relações económicas entre os 

nossos dois Países. 

Gostaria de começar por realçar a dedicação, suporte e esfor-

ços do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
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para a promoção da cooperação económica e comercial entre 

a China Continental e os países de língua oficial portuguesa.  

O projeto lançado em 2014 e no qual Portugal tem estado 

muito focado através da AICEP, a Agência Portuguesa para a 

Promoção do Investimento e Comércio Externo de Portugal, e 

que tem como objetivo tornar Macau uma plataforma para 

os produtos e serviços com origem em países de língua por-

tuguesa, está em andamento. Serão três os centros a serem 

estabelecidos em Macau: o Centro de Serviços Comerciais pa-

ra as Pequenas e Médias Empresas dos Países de Língua Por-

tuguesa; o Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares 

dos Países de Língua Portuguesa, dirigido ao mercado chinês; 

e o Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação 

Económica e Comercial com os Países de Língua Portuguesa, 

destinado a promover os mercados lusófonos.  

Estes três centros demonstram claramente o potencial que o 

mercado chinês e o mercado dos países de língua portuguesa 

representam no que se refere a oportunidades comerciais e 

de investimento, nomeadamente na área do agroalimentar. 
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E aqui, se me permitem, Portugal e as empresas do setor 

agroalimentar português apresentam características e vanta-

gens competitivas únicas que potenciam a colocação dos seus 

produtos no mercado chinês através da plataforma de Ma-

cau. 

Aliás, nos últimos anos este setor passou por uma transfor-

mação significativa em resultado dos investimentos quer na 

qualidade, quer na inovação ao nível do produto e dos pro-

cessos produtivos.  

A indústria agroalimentar melhorou os sistemas de segurança 

alimentar e a comunicação externa, garantindo a confiança 

de cada vez mais consumidores num número crescente de 

mercados. 

Em paralelo, a aposta feita em tecnologias emergentes para 

suporte à criação de muitos produtos de qualidade premium 

e com prazos de validade superiores, permitiu a produção, 

processamento e conservação dos alimentos destinados a cli-
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entes mais distantes, tendo tornado o setor muito competiti-

vo em mercados como o brasileiro ou o angolano. 

O setor apostou também no reforço da imagem inovadora 

dos produtos, investindo no design das embalagens e melho-

rando a eco-eficiência das empresas, tornando os alimentos 

cada vez mais seguros e saudáveis.   

A acompanhar estes investimentos, os empresários portu-

gueses apostaram na internacionalização das suas empresas, 

interiorizando o novo conceito de mercado local e perceben-

do que os seus produtos e serviços concorrem em todas as 

partes do mundo. 

E os resultados estão à vista. 

Entre 2010 e 2015, a taxa de crescimento média anual das 

exportações do setor agroalimentar ascendeu a cerca de 8%, 

com o volume total de exportações em 2015 a atingir mais de 

5.6 mil milhões de euros. Isto quando, em 2010, este mesmo 

valor se situava ligeiramente abaixo dos 4 mil milhões de eu-
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ros, uma diferença de mais de 1.6 mil milhões de euros de 

produtos vendidos ao exterior.  

E comparando com o que foi o crescimento médio anual das 

exportações portuguesas como um todo neste mesmo perío-

do, verificamos que o setor agroalimentar foi, assim, prepon-

derante em tornar a balança externa portuguesa positiva a 

partir de 2012, uma situação totalmente distinta da tendên-

cia das últimas décadas até então. E, face a 2014, as exporta-

ções deste setor para a China registaram um crescimento su-

perior a 125% em termos homólogos. Trata-se de resultados 

que nos deixam entusiasmados e que reforçam a aproxima-

ção económica que ambos os países têm vindo a traçar. 

Distintos empresários, 

O extraordinário crescimento económico da China nos últi-

mos 10 a 15 anos teve consequências no que toca à impor-

tância deste país no comércio mundial de mercadorias e ser-

viços e, naturalmente, no crescimento mundial. 
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Num período em que as maiores economias do planeta en-

frentavam uma crise financeira com impactos negativos ao 

nível do crescimento económico, a economia chinesa registou 

taxas de crescimento anuais do PIB superiores a 8%, tornan-

do-se o principal player no comércio mundial; o desemprego 

baixou; e o défice público não só estabilizou como até se re-

duziu (sendo substancialmente inferior à média da União Eu-

ropeia). 

Estes são claros sinais da resiliência, sustentabilidade e dina-

mismo da economia chinesa, bem como da crescente capaci-

dade de investimento, tanto a nível doméstico como no exte-

rior. 

Senhoras e Senhores, 

Analisando as relações económicas entre Portugal e a China, 

concluímos que existe um elevado potencial para ambos os 

países e para as suas empresas no que se refere ao estabele-

cimento de parcerias e à promoção do investimento. 
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Em 2015, o comércio entre Portugal e a China situou-se em 

cerca de 2.7 mil milhões de euros, tendo sido registada uma 

taxa de crescimento médio anual superior a 8% desde 2010. 

No entanto, e apesar do forte crescimento médio anual das 

exportações portuguesas para a China desde 2010 (que se ci-

frou em cerca de 30%), este país representa, ainda, apenas 

1.3% do total das exportações portuguesas (o nosso volume 

de exportações de bens para a China em 2015 situou-se em 

quase mil milhões de euros). Das mais de 40 mil empresas 

portuguesas a venderem os seus produtos e serviços nos 

mercados internacionais, apenas cerca de 1000 vendem os 

seus produtos na China. 

E ao nível do setor agroalimentar esta situação não é diferen-

te. E os números que de seguida gostaria de partilhar convos-

co evidenciam bem o potencial que o estreitamento das rela-

ções económicas entre os nossos dois países e o lançamento 

dos 3 Centros em Macau poderão representar para o sector 

agroalimentar português. 
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Segundo dados do Economist Intelligence Unit e da Organiza-

ção Mundial do Comércio referentes a 2014, as importações 

totais chinesas ascenderam a cerca de 1900 mil milhões de 

dólares, representando cerca de 7% das importações mundi-

ais e conferindo-lhe a 2ª posição no ranking mundial dos paí-

ses importadores. 

E, talvez mais importante para o que hoje aqui nos trás, a 

China, segundo maior importador mundial de produtos 

agroalimentares, e apesar de as importações chinesas de 

produtos agroalimentares terem crescido 53% face a 2010, o 

que corresponde a uma taxa de crescimento médio anual de 

cerca de 11% entre 2010 e 2014, é apenas o 17º cliente de 

Portugal nestes produtos! 

E, no ano passado, apesar do forte crescimento deste setor 

nos mercados externos, as exportações de Portugal para a 

China de produtos agroalimentares ascenderam a apenas 

cerca de 41 milhões de euros, o que representou cerca de 5% 

das nossas vendas totais de bens para o mercado chinês.  
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Creio que a evolução que acabei de descrever pode ser inten-

sificada, com benefícios para ambas as nossas economias, se 

os progressos recentes ao nível das autorizações de exporta-

ções portuguesas de produtos lácteos e de produtos de pesca 

para o mercado chinês forem alargados a outros produtos 

frescos, não transformados, ou com grau de transformação 

muito reduzido. Trata-se de progressos reais, que devem ser 

saudados e que, ao serem ampliados, farão com que todos 

fiquemos a ganhar – o que irá, portanto, e certamente, mere-

cer um forte empenho de todas as partes envolvidas .   

Senhoras e Senhores, 

Em Outubro do ano passado tive o prazer e o privilégio de es-

tar presente na 20ª edição da Feira Internacional de Macau e 

pude, assim, testemunhar o que foi o grande sucesso deste 

evento, tendo em conta o interesse gerado junto das empre-

sas, investidores estrangeiros e comunicação social. 

As empresas portuguesas que se deslocaram a esta Feira para 

mostrarem os seus produtos e serviços, estabelecerem parce-
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rias e fecharem negócios, são a confirmação do interesse dos 

empresários portugueses no mercado chinês. No ano passa-

do, tivemos um número recorde de empresas, associações e 

municípios portugueses presentes na Feira Internacional de 

Macau: mais de 110, no total. E dos mais variados sectores: 

educação, turismo, entretenimento, cultura, imobiliário, mo-

biliário, saúde, joalharia, formação, logística, consultadoria, 

contabilidade, advocacia, energia, tecnologias de informação, 

arquitetura e, claro, do sector que tem tradicional predomi-

nância – o agroalimentar. É a prova de que a criação, em Ma-

cau, de uma plataforma de negócios para produtos com ori-

gem em países de língua portuguesa vem claramente ao en-

contro do que é a estratégia de internacionalização das nos-

sas empresas.  

E esta participação portuguesa record na Feira Internacional 

de Macau, não pode, no entender da AICEP, ser dissociada do 

trabalho relevante que tem sido desenvolvido pelo Instituto 

de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau para 

promover uma ferramenta que em muito poderá ajudar ao 
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estreitamento das nossas relações económicas e, com isso, 

impulsionar o estabelecimento de parcerias e de negócios en-

tre as nossas empresas. Acredito que esta é claramente uma 

situação em que todos ganhamos. E depende, agora, de nós 

garantir que estão criadas as condições para que estas mes-

mas parcerias e negócios se possam efetivar. 

Senhoras e Senhores, 

A AICEP tem em curso a implementação do seu Plano Estra-

tégico que deverá estar concluído até final de 2016, e o mer-

cado chinês – no qual estamos presentes em Pequim, Xangai 

e Macau – mereceu da nossa parte uma atenção e ação mui-

to intensa. E, com a abertura do nosso Consulado em Cantão, 

tencionamos também ter um escritório da AICEP nesta im-

portante cidade chinesa, previsivelmente ainda durante este 

ano.  

No nosso Plano, reforçámos a nossa presença nas delegações 

em geral através de mais recursos para apoiar as empresas 

portuguesas na sua estratégia de internacionalização, e tere-
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mos, também recursos especializados e diretamente vocacio-

nados para a captação e atração de investimento direto es-

trangeiro, designados como FDI Scouts.  

É por tudo isto que, como Presidente da AICEP, Vos posso di-

zer que podem contar comigo – podem contar com todos 

nós, com toda a nossa equipa e delegações na China – para 

garantir que tudo o que possa ser feito no sentido de uma 

maior cooperação económica entre os nossos países e as nos-

sas empresas vai, efetivamente, ser feito.  

Muito obrigado pela vossa atenção.  


