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Síntese dos Trabalhos 
    Desenvolvidos pelo IPIM em 2021

Potenciação da eficácia da captação 
de investimentos para partilhar 
os benefícios da cooperação regional
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Sob a prevenção e controlo normalizado da situação pandémica causada pela COVID-19, em 2021, o 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (doravante designado por “IPIM”) 
implementou, de forma ordenada, as medidas e políticas administrativas do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, com foco nos seguintes cinco aspectos: primeiro, potenciação da 
eficácia da captação de investimentos para partilhar os benefícios da cooperação regional; segundo, 
expansão da influência da indústria de convenções e exposições para ampliar o efeito impulsionador 
da indústria; terceiro, aceleração da construção da Plataforma de Cooperação entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa para promover um maior intercâmbio económico e comercial a nível 
internacional; quarto, apoio às empresas no aproveitamento das oportunidades e na exploração 
conjunta de novos mercados; e quinto, aperfeiçoamento contínuo dos trabalhos de apreciação e 
processamento das autorizações de residência temporária.

Expansão da influência da indústria 
de convenções e exposições para ampliar 
o efeito impulsionador da indústria 

Aceleração do desenvolvimento da Plataforma de 
Cooperação entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa para promover um maior intercâmbio 
económico e comercial a nível internacional

Apoio às empresas no aproveitamento 
das oportunidades e na exploração conjunta 
de novos mercados 

Aperfeiçoamento contínuo dos trabalhos 
de apreciação e tratamento das autorizações 
de residência temporária
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Serviço “One-Stop” 
para Investidores

2,445 Consultas

316

Acompanhamento integral de

233 projectos de investimento 

Apoio aos investidores 
na constituição de 

255 empresas em Macau 
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Novos projectos 
de investimento

1. Potenciação da eficácia da captação de investimentos 
para partilhar os benefícios da cooperação regional

Por forma a introduzir mais indústrias que contribuam para a diversificação adequada da economia 
de Macau e por forma a potenciar, deste modo, a eficácia da captação de investimentos, em 2021, o 
IPIM prosseguiu com a optimização dos procedimentos antes, durante e após do Serviço “One-Stop” 
para Investidores, com o intuito de fornecer apoios a investidores no desenvolvimento e 
implementação dos seus projectos de investimento em Macau, a partir de vários aspectos. Por este 
meio, foi alcançado o objectivo de “as empresas investidoras terem vontade de vir a Macau e de 
usufruir de facilidades para instalação rápida de negócios e terem vontade de manter negócios em 
Macau”. Durante todo o ano, o IPIM, através do Serviço “One-Stop” para Investidores: (i) atendeu um 
total de 2.445 pedidos de informação; (ii) recebeu 316 novas projectos de investimento na área de 
comércio por grosso e retalho, comércio, medicina e saúde, tecnologia de informação, restauração, 
entre outras; (iii) acompanhou e contribuiu para a conclusão de 233 projectos de investimento 
(inclusive os projectos acompanhados pela Comissão de Investimentos); e (iv) recebeu, através do 
seu serviço de notariado privado, um total de 255 pedidos de constituição de empresas em Macau. 
Todos estes dados apresentados registaram um aumento face ao período homólogo de 2020. Entre 
as referidas actividades, o IPIM acompanhou vários projectos de investimento relevantes de áreas 
como big health e Medicina Tradicional Chinesa, finanças modernas, comércio por retalho, 
restauração, comércio electrónico transfronteiriço e manufactura de Macau. De acordo com os dados 
fornecidos pelos investidores, estes projectos proporcionaram mais de 800 oportunidades de 
emprego durante a sua fase inicial de implementação em 2021, sendo mais de 70% dos contratados 
trabalhadores locais.
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Além disso, sob as directrizes de desenvolvimento das indústrias de Macau, o IPIM elaborou uma lista 
de actividades de promoção de investimento e realizou visitas a empresas e investidores, para incen-
tivar o investimento de empresas exteriores em Macau. Em 2021, os seis gabinetes de representação 
estabelecidos pelo IPIM no Interior da China ajudaram vários investidores a constituir empresa em 
Macau e encaminharam vários casos de investimento na área de big health, tecnologia, construção, 
entre outras. 

Depois de ter introduzido a “Base de Informações Comerciais Compartilhada” (EC Smart) em 2020, o 
IPIM lançou oficialmente, em Setembro de 2021, o portal “Invista Aqui”, em versão de página elec-
trónica e adaptada a dispositivos móveis, para disponibilizar informações sobre investimentos em 
Macau, nas nove cidades da Grande Baía Guangdong‒Hong Kong‒Macau e nas principais cidades dos 
Países de Língua Portuguesa. O intuito é ajudar os investidores a obter, através de funcionalidades 
como leitura em voz alta, calculador de simulação e atendimento online, informações de investimen-
to sintetizadas e práticas com facilidade. Esta ferramenta veio permitir a promoção do ambiente de 
negócios de Macau, a optimização dos trabalhos de captação de investimentos e a atracção de mais 
empresas domésticas e estrangeiras para se estabelecerem em Macau. Até ao final de Dezembro, a 
localização dos visitantes do “Invista Aqui” é conforme o mapa abaixo:

Macau

Interior 
da China

Alemanha

Portugal

Hong Kong

Estados 
Unidos

44.2%

31.5%

6.8%

5.3%

3.5%

2.4%
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Até ao final de Dezembro, 
as localização dos visitantes do conforme “Invista Aqui” 

O Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Ho Iat Seng, discursa na 
“Cerimónia de inauguração das organizações administrativas 

da Zona de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em Hengqin”

O Secretário para a Economia e Finanças do Governo da RAEM, 
Dr. Lei Wai Nong, acompanhado pelos dirigentes dos serviços públicos 

da sua tutela, apresenta  “Projecto Geral de Construção da Zona de 
Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”
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Visita da delegação do sector de convenções e exposições 
de Macau ao Salão de Exposição sobre o Planeamento 

e Construção da Zona de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em Hengqin

Fotografia de grupo das entidades organizadoras e oradores 
convidados da Sessão de Promoção da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 2021

No sentido de assegurar os trabalhos de construção da Grande Baía Guangdong‒Hong Kong‒Macau 
(doravante designada por “Grande Baía”) e da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 
Macau em Hengqin (doravante designada por “Zona de Cooperação Aprofundada”), bem como de 
impulsionar a cooperação entre Guangdong e Macau, o IPIM desenvolveu, ao longo de 2021, vários 
trabalhos nesse âmbito. A nível de iniciativas económicas e comerciais, o IPIM enriqueceu os 
elementos relativos à Grande Baía e à Zona de Cooperação Aprofundada nas actividades de 
convenção e exposição por si organizadas e promoveu sessões de promoção durante a sua 
participação nas exposições exteriores. A título de exemplo, no dia 8 de Novembro, durante a 4.ª 
Exposição Internacional de Importação da China, o IPIM, em associação com o Departamento de 
Comércio da Província de Guangdong e o Departamento de Investimento e Promoção de Hong Kong, 
realizou a  Sessão de Promoção da Grande Baía Guangdong‒Hong Kong‒Macau 2021 — Aproveitar 
Proactivamente as Oportunidades dos Projectos de Qianhai e de Hengqin. Nesta ocasião, através da 
transmissão online ao vivo e das acções físicas, os representantes do IPIM e da Direcção dos Serviços 
de Desenvolvimento Económico da Zona de Cooperação Aprofundada apresentaram e promoveram 
o ambiente de investimento de Macau e da Zona de Cooperação Aprofundada. O evento contou com 
a presença física de cerca de 120 pessoas e a assistência online de mais de 40 mil. A nível de 
actividades de visita e prospecção, o IPIM coordenou, respectivamente em Novembro e Dezembro, 
duas visitas de intercâmbio das delegações de empresários e profissionais da indústria de 
convenções e exposições de Macau à Zona de Cooperação Aprofundada. A nível de serviços a 
investidores, o IPIM continuou a oferecer os “Serviços Convenientes para o Registo Comercial nas 
nove cidades da Grande Baía Guangdong‒Hong Kong‒Macau”, lançou serviços de consultoria para 
investimentos e serviços de encaminhamento de negócios e designou pessoal para atendimento a 
investidores e esclarecimento de dúvidas no Secretariado de Macau para a Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin.
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O IPIM organiza uma delegação dos sectores económico, 
comercial e de convenções e exposições para participar na 

“1.ª Edição da Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China”

Paralelamente à cooperação entre Guangdong e Macau, o IPIM também continuou a reforçar a 
relação económica e comercial entre Macau e outras províncias, municípios e regiões autónomas do 
Interior da China, por meio da sua participação nos grandes eventos económicos e comerciais 
organizados em diferentes locais chinesas, nomeadamente: na 1.ª Edição da Exposição Internacional 
de Produtos de Consumo da China; na China International Fair For Trade in Service 2021; na 21.ª Feira 
Internacional de Investimento e Comércio da China; e na 4.ª Exposição Internacional de Importação 
da China, entre outras. O objectivo foi, por um lado, divulgar as informações económicas e 
comerciais mais actualizadas de Macau e, por outro, ajudar as empresas de Macau a encontrar novas 
parcerias e a explorar novos mercados.

O IPIM organiza várias bolsas de contacto durante a 
“Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China”, 

no sentido de ajudar a expandir a cooperação e o 
intercâmbio económico e comercial entre Hainão e Macau

Os produtos dos países de língua portuguesa captam 
a atenção dos visitantes à 

Exposição Internacional de Importação da China (CIIE)
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O IPIM tem acompanhado, de forma atenta e constante, o impacto da pandemia provocada pela 
COVID-19 nos diversos sectores de Macau, a fim de prestar oportunamente assistência e o apoio que 
for necessário. Com o objectivo de contribuir para a revitalização e o desenvolvimento da indústria 
de convenções e exposições de Macau, o IPIM promoveu cooperações interdepartamentais, para 
lançar iniciativas que associam com o tema “turismo + convenções e exposições” e que sobrepõem 
os respectivos benefícios, promovendo, assim, uma maior competitividade das duas indústrias em 
questão de Macau e dando um contributo importante para a recuperação sustentável da economia 
regional. Nesse âmbito, o IPIM e a Direcção dos Serviços de Turismo realizaram, em conjunto, cinco 
sessões sucessivas da “Semana de Macau” nas cidades de Hangzhou, Nanjing, Xangai, Chengdu e 
Chongqing.  Um dos objectivos foi difundir a imagem de Macau enquanto um destino ideal para 
visita, e em que se pode desenvolver negócios e organizar actividades de convenção e exposição, 
com vista a atrair os turistas do Interior da China a consumir em Macau e os comerciantes exteriores 
a participarem e a organizarem actividades de convenção e exposição de natureza económica e 
comercial. Além disso, o objectivo passou também por proporcionar meios que favorecem as 
pequenas e médias empresas, na sua promoção de produtos e na procura de oportunidades de 
negócio.

Hangzhou ChongqingChengduNanjing Shanghai

>1,9 milhão 
de entradas no local

O número acumulado de 
visualizações online foi de

560 milhões

5,3 mil milhões 
de visualizações em vários 

canais promocionais

O montante da cooperação 
transacional facilitada 

pelo evento foi de

341 milhões de patacas

＄

ADS
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2. Expansão da influência da indústria de convenções e 
exposições para ampliar o efeito impulsionador da indústria 
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O Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Ho Iat Seng, 
preside à cerimónia de inauguração da 

“Semana de Macau em Sichuan-Chengdu”

O Secretário para a Economia e Finanças de Macau, Dr. Lei Wai Nong, 
discursa na cerimónia de inauguração da 

“Semana de Macau em Chongqing”

Cerca de 180 profissionais do sector empresarial de Hangzhou 
e Macau participam no “Seminário de Promoção do 

Turismo e de Convenções e Exposições de Macau” durante a 
“Semana de Macau em Hangzhou”

“Sessão de Bolsas de Contactos Hangzhou-Macau”
 integrada na “Semana de Macau em Hangzhou”

O representante do IPIM apresenta o desenvolvimento do sector 
de convenções e exposições de Macau no “Seminário de Promoção 

do Turismo e de Convenções e Exposições de Jiangsu e Macau”, 
integrado na “Semana de Macau em Jiangsu”

O IPIM organiza empresas a participar na exposição e 
promoção de vendas durante a “Semana de Macau em Jiangsu”
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As empresas de Macau e Chengdu procuram as oportunidades 
de negócios durante a “Semana de Macau em Sichuan Chengdu 

‒ Seminário de Promoção do Turismo e de Convenções e 
Exposições de Macau e Bolsa de Contactos Empresariais”

O representante do IPIM faz um discurso no “Seminário de 
Promoção do Turismo e de Convenções e Exposições de Macau 

e Bolsa de Contactos Empresariais” durante a 
“Semana de Macau em Sichuan • Chengdu”

O representante do IPIM faz um discurso na “Sessão de 
Apresentação dos Sectores de Convenções, Exposições, Comércio 

e Investimento de Chongqing, Macau e dos Países de Língua 
Portuguesa”, integrada na “Semana de Macau em Chongqing”
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O representante do IPIM apresenta o desenvolvimento do sector 
de convenções e exposições de Macau no “Seminário de Promoção 

do Turismo e de Convenções e Exposições de Macau”, 
integrado na “Semana de Macau em Shanghai”
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O Chefe do Executivo da RAEM, Dr. Ho Iat Seng, 
faz um discurso na cerimónia de inauguração do 

“12.º Fórum Internacional sobre o Investimento e 
Construção de Infra-estruturas (IIICF)”

O Secretário para a Economia e Finanças do Governo da RAEM, 
Dr. Lei Wai Nong, faz um discurso na “3.ª Reunião de Trabalho 

da Comissão de Orientação do Fórum Internacional sobre 
o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF)”

A Cerimónia de inauguração do “12.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF)”
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Por outro lado, com o intuito de cimentar a imagem de Macau como o destino das actividades de 
convenção e exposição, em 2021, o IPIM, tendo em consideração a tendência de desenvolvimento da 
situação pandémica, prosseguiu com a organização de várias actividades locais de grande dimensão. 
Entre elas, o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2021 (MIECF) foi 
realizado exclusivamente via online, em Agosto. Outras acções continuaram a ser realizadas através 
da combinação de acções online e offline, nomeadamente: o 12.º Fórum Internacional sobre o 
Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF), em Julho; a Feira de Produtos de Marca da 
Província de Guangdong e Macau 2021 (GMBPF), em Novembro; assim como a 26.ª Feira 
Internacional de Macau (MIF), a Exposição de Franquia de Macau 2021 (MFE) e a Exposição de 
Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2021 (PLPEX), organizadas em 
simultâneo em Dezembro. Assim se consolidou e elevou a eficácia das actividades de convenção e 
exposição de marcas de Macau e impulsionou o desenvolvimento especializado e comercializado 
desta indústria.



2021年活動報告
Annual Report 2021

Relatório de Actividade 2021

Vários fóruns paralelos realizados durante o “12.º Fórum 
Internacional sobre o Investimento e Construção 

de Infra-estruturas (IIICF)”

A partilha de diferentes opiniões profissionais pelos diversos 
sectores no “12.º Fórum Internacional sobre o Investimento 

e Construção de Infra-estruturas (IIICF)”

A Inauguração das “26.ª MIF”, “2021 MFE” e “2021 PLPEX”

As transmissões ao vivo e as visitas dos Key Opinion Leaders 
(KOL) nas “26.ª MIF”, “2021 MFE” e “2021 PLPEX”, 
ajudam a promover as marcas de qualidade dos 

expositores e comerciantes

Grande afluência de comerciantes e do público nas 
“26.ª MIF”, “2021 MFE” e “2021 PLPEX”

As empresas expositoras participantes nas bolsas de contactos 
das “26.ª MIF”, “2021 MFE” e “2021 PLPEX”, 

exploram as oportunidades de negócio
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As “bolsas de contacto em nuvem” realizadas durante o 
“Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental 

de Macau 2021 (MIECF)” superaram as limitações temporais 
e espaciais, de modo a ajudar as empresas, efectivamente, 

a expandir o mercado comercial ecológico

O “Fórum para o Comércio e o Investimento Internacionais 2021” realizado durante as 
“26.ª MIF”, “2021 MFE” e “2021 PLPEX”

Vários fóruns, convenções, sessões de apresentação 
e actividades de intercâmbio realizados durante as 

“26.ª MIF”, “2021 MFE” e “2021 PLPEX”
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 As “Bolsas de contactos em nuvem” realizadas durante a 
“Feira de Produtos de Marca da Província de 

Guangdong e Macau 2021” contribuem para o estabelecimento 
de contactos comerciais entre as empresas

A “Feira de Produtos de Marca da Província de 
Guangdong e Macau 2021” está com rico conteúdo, 

atraindo muitos turistas e residentes a entrar no local
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188 
eventos MICE

114 
Reuniões e 

Conferências

66
Exposições

8 
Reuniões, Conferências 

e Exposições
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Adicionalmente, através do Serviço 
“One-Stop” para Licitação e Apoio em 

Macau de Convenções e Exposições, o 
IPIM contribuiu para que várias 
actividades específicas de convenção e 
exposição de dimensão grande/ 
considerável sejam realizadas em Macau. 
Em 2021, este serviço acompanhou, em 
termos cumulativos, 188 projectos de 
actividades de convenções e exposições, 
que abrangeram uma extensa variedade 
de áreas, designadamente medicina e 
saúde, educação, finanças, tecnologia de 
informação, negócios, comércio, gestão, 
entre outras. Entre as principais 
actividades, a BEYOND International 
Technology Innovation Expo teve lugar 
entre os dias 2 e 4 de Dezembro e contou 
com a participação de mais de 300 
empresas expositoras e mais de 20 mil 
visitantes presenciais e cerca de 3,5 
milhões em número de público online. 

Em 2021, o IPIM também lançou a iniciativa “turismo de experiência sobre o 
ambiente de convenções e exposições”, destinada à oferta de experiências a 
organizadoras de convenções especializadas, coordenadoras de exposições 
especializadas, empresas de gestão de destinos, grandes sociedades corporativas, 
associações da indústria e outras entidades exteriores semelhantes. Por esta via, 
estas entidades podem ter um conhecimento mais aprofundado das condições 
materiais e imateriais de que Macau dispõe para organização deste tipo de 
actividades, despertando o interesse de mais entidades exteriores em realizar as 
suas convenções e exposições em Macau. Em Dezembro de 2021, a Cimeira de 
Parceiro Global do Grupo Trip.com 2021 teve lugar em Macau e contou com mais de 
1,7 mil participantes. Durante a ocasião, o IPIM coordenou a participação de mais de 
120 representantes de empresas visitantes no turismo de experiência, tendo todos 
se mostrado satisfeitos com esta iniciativa.
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Os comerciantes participantes visitam os 
pontos turísticos característicos 

da Taipa e da Zona Central de Macau

 Durante a “Cimeira de Parceiros Globais do Trip.com Group Ltd. 2021”, 
o IPIM coordena a visita das empresas participantes para conhecer 

as condições de software e hardware para convenções e exposições 
e as atracções turísticas e gastronómicas de Macau 

O IPIM realiza a formação online no sentido de divulgar os 
conhecimentos práticos de convenções e exposições ou apresentar 

as últimas tendências no desenvolvimento de 
convenções e exposições a nível internacional

O IPIM realizou sucessivamente quatro Acções de Formação 
para as Empresas Expositoras de Macau, no sentido de ajudar 

as empresas a promover a eficácia da sua participação nos eventos
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Sob a conjuntura pandémica, o IPIM tem recrutado, em cooperação com 
entidades coordenadoras, jovens locais para assumir funções temporárias na 
realização das actividades de convenção e exposição de grande escala, visando 
proporcionar oportunidades práticas neste tipo de eventos à geração mais 
jovem, além de contribuir para a constituição de forças de reserva de 
profissionais para desta indústria em Macau.

À parte isso, para elevar o nível profissional da indústria, o IPIM organizou uma 
série de acções de formação online, cujo conteúdo cobriu temas diversos, 
nomeadamente estratégias de marketing nos media sociais da indústria das 
convenções e exposições, como criar um destino de convenções e exposições 
sustentável e tendências de desenvolvimento pós-pandémico do mercado de 
reuniões das associações. Já para elevar a eficácia de participação das empresas 
em convenções e exposições, o IPIM promoveu a realização consecutiva de 
quatro sessões no âmbito da Acção de Formação para as Empresas Expositoras, 
cujas acções online e presenciais contaram com a participação de mais de 750 
pessoas. 
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3. Aceleração do desenvolvimento da Plataforma de 
Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
para promover um maior intercâmbio económico 
e comercial a nível internacional

Devido ao impacto da pandemia provocada pela COVID-19, em 2021, o IPIM não dispôs de condições 
ideais para organizar visitas de intercâmbio de delegações de empresários ao estrangeiro. Esse 
condicionante levou igualmente ao adiamento de eventos, tais como o Encontro de Empresários 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e a 
Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa (Macau). Não obstante, sob o novo paradigma de desenvolvimento de 

“dupla circulação” económica, o IPIM soube aproveitar todas as oportunidades de que dispôs e 
assegurou o contacto contínuo e estreito com organizações internacionais, entidades económicas e 
comerciais e empresas da ASEAN, da UE, dos Países de Língua Portuguesa e dos países e regiões 
abrangidas pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Mais ainda, também continuou a ajudar empresas 
do Interior da China e de Macau na procura de parceiros internacionais.

Além disso, a fim de potenciar o papel de Macau enquanto a Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (doravante designada por 

“Plataforma Sino-Lusófona”), o IPIM organizou e participou em acções de divulgação local, visitas de 
prospecção ao exterior e acções de promoção online, com vista a estimular o desenvolvimento 
económico e comercial em conjunto da China e dos Países de Língua Portuguesa. Desde 2021, sob a 
ocasião das suas participações nas convenções e exposições importantes do Interior da China e nas 
iniciativas de divulgação organizadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, o 
IPIM começou a organizar os Seminários de Promoção de Investimento “Aproveite Macau, Aproveite 
as Oportunidades nos Países de Língua Portuguesa”, em associação com os sectores de serviços 
financeiros e jurídicos de Macau, por forma a dar a conhecer os serviços bilingues especializados de 
Macau através das apresentações feitas pelos representantes dos sectores no papel de orador 
principal. Em 2021, este seminário foi realizado em duas ocasiões, respectivamente na Semana de 
Macau em Sichuan•Chengdu, em Setembro, e na 4.ª Exposição Internacional de Importação da 
China, em Novembro. Com a normalização da prevenção e controlo da pandemia, o IPIM não deixou 
de aproveitar as redes sociais e as ferramentas digitais para continuar a realizar sessões de promoção 
online destinadas aos países de língua portuguesa e aprofundar a cooperação entre as partes 
envolvidas. Nesse sentido, em Novembro e Dezembro de 2021, o IPIM organizou, por duas ocasiões, 
a sessão de apresentação online “Aproveite Macau, Aproveite as Oportunidades nos Países de Língua 
Portuguesa”, onde cerca de 50 representantes das empresas e associações comerciais dos Países de 
Língua Portuguesa marcaram presença física. Além disso, desde Julho de 2020 que o IPIM tem vindo 
a lançar a Série de Oportunidades de Negócios dos Países de Língua Portuguesa — Seminário Online, 
que se traduziu na divulgação de um total de oito vídeos curtos e de infografias sobre os Países de 
Língua Portuguesa. Até ao final de Dezembro de 2021, este conjunto de materiais audiovisuais 
registou mais de 500 mil visualizações. Após o término desta iniciativa em Agosto de 2021, o IPIM 
voltou a lançar a Série de Oportunidades de Negócios dos Países de Língua Portuguesa — Conjunto 
de Vídeos Promocionais, onde publicou um conjunto de vídeos promocionais curtos fornecidos 
pelos delegados dos Países de Língua Portuguesa, com o intuito de reforçar a divulgação das 
principais indústrias e dos projectos de investimento populares nesses países.
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O “Seminário de Promoção de Investimento Online - Aproveite Macau, 
Aproveite as Oportunidades nos Países de Língua Portuguesa” 

realizado durante a “4.ª Exposição Internacional de Importação da China”

>500 mil pessoas

Série de Oportunidades de Negócios 
dos Países de Língua Portuguesa 

‒ Seminário online

O representante do IPIM faz um discurso no 
“Seminário de Promoção de Investimento Online 

- Aproveite Macau, Aproveite as Oportunidades 
nos Países de Língua Portuguesa” realizado durante a 

“Semana de Macau em Sichuan-Chengdu”
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O IPIM ainda promoveu, de forma contínua, a construção de Três Centros (Centro de Distribuição dos 
Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, Centro de Convenções e Exposições para a 
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Centro de 
Serviços Comerciais para as Pequenas e Médias Empresas da China e dos Países de Língua 
Portuguesa). Além disso, garantiu uma maior optimização do Portal para a Cooperação na Área 
Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(doravante designado por “Portal”) e garantiu a melhoria do serviço de Conduta do Comércio 
China‒PLP. Relativamente à optimização do Portal, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos: 
aprimoramento da gestão das contas de utilizador, para oferecer, de forma mais precisa, as 
informações económicas e comerciais da China e dos Países de Língua Portuguesa que cada 
utilizador procura; categorização dos dados de diferentes bases para tornar os resultados de 
pesquisa dos utilizadores mais rigorosos; introdução do sistema de atendimento online; e adição de 
informações sobre produtos não alimentares dos Países de Língua Portuguesa. No que toca à 
melhoria do serviço de Conduta do Comércio China‒PLP, o IPIM fortaleceu a sua parceria com as 
associações comerciais de Macau, para, com base nos recursos de investidores que tem à disposição, 
estabelecer contacto com as empresas do Interior da China recentemente estabelecidas na região e 
interessadas em explorar o mercado dos Países de Língua Portuguesa. Assim, foram apresentados, 
através do pessoal especializado designado, os serviços disponibilizados por Macau enquanto a 
Plataforma Sino-Lusófona, bem como se ofereceu o serviço online de Conduta do Comércio 
China‒PLP, disponível no sistema de atendimento online do Portal e do portal “Invista Aqui”. O 
resultado é um contributo para fomentar o contacto e o intercâmbio comercial ente a China e os 
Países de Língua Portuguesa. Em 2021, o IPIM prestou o serviço de Conduta do Comércio China‒PLP 
por 110 ocasiões a um total de 75 empresas, abrangendo domínios como carne congelada, café em 
grão, equipamentos médicos de protecção contra pandemia, açúcar branco, soja e comércio de ouro, 
entre outros. No mesmo período, os serviços prestados pelo IPIM contribuíram para a celebração 
com sucesso de dez acordos de cooperação, no âmbito de aquisição de vinhos, alimentos, bebidas e 
outros produtos de países de língua portuguesa.
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A eficácia do “Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países 
de Língua Portuguesa” até Dezembro de 2021

1,979
Produtos expostos

254
Empresas 

expositoras

> 40,000 
Visitantes

291
Negociações comerciais 

bem sucedidas

As “Actividades Promocionais Alusivas aos Produtos Característicos 
dos Países de Língua Portuguesa e de Macau” são realizadas, 

no período de Maio a Julho, no Centro de Exposição dos 
Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa

O Curso de Formação e Prática de Estratégia de Marketing em 
Directo foi realizado na zona de exposição alusiva ao 
“Portal para a Cooperação nas Áreas Económica, 

Comercial e de Recursos Humanos entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa 

(ou seja, Portal de Informação)” durante a 2021PLPEX

A eficácia do “Portal de Informação” até Dezembro de 2021

Incidência de 
cliques até

2,243,785

3,526
Novas contas 

registadas

20
Novos projectos 
de investimento

1,817
produtos dos países de 

língua portuguesa 
carregados online

＄
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A cerimónia de corte de fita inaugural do “Ad Asia 2021”
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O “Fórum da elite empresarial chinesa” foi realizado durante a 
“18.ª Cimeira Mundial dos Empresários Chineses”

A eficária dos serviços de “Conduta do Comércio China‒PLP” para o ano 2021

75
Empresas

Prestação dos serviços por 

110 vezes
10

Projectos colaborativos

Nesta fase, a China está a acelerar a construção de um novo paradigma de desenvolvimento, que, 
tendo o mercado interno como base, permite que os mercados interno e externo se promovam 
mutuamente. Neste enquadramento, Macau, enquanto o ponto de intersecção desta dupla 
circulação económica, tem participado activamente no ciclo do mercado interno e tem-se integrado 
dinamicamente no panorama do desenvolvimento global do país. Além disso, aderiu igualmente, 
sob a garantia de prevenção e controlo da sua conjuntura pandémica, ao ciclo do mercado externo 
internacional, a fim de servir a abertura do país ao exterior e o desenvolvimento sustentável da 
economia de Macau neste novo paradigma de desenvolvimento nacional. Por consequente, no 
sentido de garantir que os trabalhos desenvolvidos pelo Governo nesse sentido sejam devidamente 
efectivados, o IPIM tem fomentado activamente os contactos económicos e comerciais a nível 
internacional, para ajudar a exploração do mercado internacional das empresas. Para isso, o IPIM, 
através dos seus representantes, participou no 34.º Fórum para a Promoção do Comércio Asiático 
(The 34th ATPF CEO Meeting), no Ad Asia 2021, na sétima sessão do Committee on Trade and 
Investment, na 10.ª Conferência Online de Investimento Directo Estrangeiro da Região Ásia-Pacífico e 
na 51.ª e 52.ª reuniões do Grupo de Trabalho de Pequenas e Médias Empresas (SMEWG), entre outras 
reuniões internacionais de economia e comércio. Em adição, o IPIM manteve-se na qualidade de 
organizadora-parceira na organização da 18.ª Cimeira Mundial dos Empresários Chineses em Macau. 
Já na qualidade de organizadora-principal, convidou a participação das entidades e empresas da 
ASEAN, da UE, dos Países de Língua Portuguesa e dos países e regiões abrangidas pela iniciativa 

“Uma Faixa, Uma Rota” para as suas actividades de convenção e exposição, oferecendo zonas de 
exposição e acções de intercâmbio económico e comercial exclusivas.
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Com o objectivo de apoiar as empresas a tirar proveito das oportunidades de negócio, especialmente 
para ajudar as pequenas e médias empresas de Macau a expandirem os seus mercados, o IPIM 
continuou, em 2021, a adoptar uma postura activa no que toca a oferecer serviços de bolsas de 
contactos comerciais, tanto a nível online como a nível físico, a empresas locais e exteriores com este 
tipo de necessidades. Ao longo do ano, o IPIM assegurou um total de 2.906 sessões de bolsas de 
contactos para as empresas locais e exteriores, um número que corresponde aproximadamente a um 
aumento de 50% face ao ano anterior. Nessas sessões, os tópicos abordados foram de uma variedade 
extensa, que vai desde comércio de produtos alimentares, bebidas e outros produtos até a 
medicamentos da Medicina Tradicional Chinesa, logística e protecção ambiental. A fim de oferecer 
um serviço de bolsas de contactos mais direccionado, o IPIM, durante o Fórum e Exposição 
Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2021 (MIECF), a 26.ª Feira Internacional de Macau 
(MIF) e outros eventos, promoveu sessões temáticas de bolsas de contactos focadas em 
determinadas indústrias ou áreas de especialização, tendo abrangido temas como mobilidade verde, 
veículos eléctricos e respectivos equipamentos acessórios, artigos de mesa ecológicos e intercâmbio 
comercial com países de língua portuguesa, entre outros. Em 2021, o IPIM acompanhou 165 
assinaturas de acordos, o que equivale a um aumento de 50% em comparação com o ano anterior. 

O “Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental 
de Macau 2021 (2021MIECF)” disponibilizou aos comerciantes 

os serviços de “Bolsas de contactos em nuvem”, 
em prol da sua exploração das oportunidades de negócio verde 

As empresas expositoras, participantes nas 
“26.ª MIF”, “2021 MFE” e “2021PLPEX”, exploram as oportunidades 

de negócio durante as sessões de bolsas de contacto
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4. Apoio às empresas no aproveitamento das oportunidades 
e na exploração conjunta de novos mercados

Paralelamente, para as empresas de Macau com interesse em desenvolver o seu negócio no Interior 
da China, os seis gabinetes de representação do IPIM no Interior da China prestaram apoios a nível 
local, nomeadamente à constituição de empresa, à coordenação junto das entidades emissoras de 
licenças e à entrada nos grandes centros comerciais, entre outros aspectos. Em 2021, os seis 
gabinetes de representação forneceram assistência a vários investidores e a empresários de Macau 
interessados em desenvolver os seus projectos em áreas como tecnologia, big health e restauração, 
no Interior da China. 
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Gabinete de Representação do IPIM na Cidade de Chengdu Gabinete de Representação do IPIM na Cidade de Wuhan

Gabinete de Representação do IPIM na Cidade de Fuzhou Gabinete de Representação do IPIM na Cidade de Guangzhou

Gabinete de Representação do IPIM na Cidade de Shenyang Gabinete de Representação do IPIM na Cidade de Hangzhou
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O IPIM organiza a Sessão de Bolsas de Contacto “Negócios Comuns ‒ Congregação“ 
para ajudar as empresas de Macau a explorar o mercado do Interior da China
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À parte dos serviços referidos, o IPIM, como sempre, continuou a fornecer apoios sólidos para as 
pequenas e médias empresas de Macau participarem nas actividades de convenção e exposição 
realizadas em Macau e no exterior, com a expectativa de que as mesmas possam aproveitar este 
género de plataforma para expandirem os seus negócios. Para o efeito, o IPIM lançou incentivos 
financeiros para participação, tendo aprovado, em 2021, um total de 1.182 pedidos apresentados por 
empresas e associações nesse sentido, envolvendo 31 exposições de Macau e do exterior, no domínio 
de vestuário e cerimónias de casamento, artigos infantis, produtos importados, vida da população 
idosa, veículos motorizados, artes criativas e culturais, saúde e desporto, móveis para casa e 
entretenimento, entre outros. Além disso, o IPIM também lançou outras medidas de apoio para o 
desenvolvimento e a elevação da competitividade das empresas. Em particular, realizou o 
lançamento e aperfeiçoamento das “Medidas de Incentivos para a Promoção do Comércio 
Electrónico (B2B)” e das “Medidas de Incentivos para a Promoção do Comércio Electrónico 
(Utilização das Plataformas B2C)”. Disponibilizou uma plataforma de divulgação dos produtos 

“Fabricados em Macau”, das “Marcas de Macau” e dos produtos “Concebidos em Macau”, através do 
centro de exposição de produtos da “Macao Ideas”, ajudando à produção de documentários 
exclusivos sobre as empresas expositoras desse espaço, com vista a incentivar a criação de mais 
marcas locais e com vista a contar as histórias das empresas de Macau. O IPIM ajudou também na 
organização, tanto online como presencial, de palestras, workshops e sessões de bolsas de 
contactos. Em 2021, teve lugar um total de 12 iniciativas desta natureza, que contaram com a 
participação de mais de 940 pessoas (inclusive em participação virtual) e que abrangeram áreas 
como comércio electrónico, informações relativas ao ambiente de negócios da Grande Baía, 
informações sobre marcas comerciais do Interior da China e protecção ambiental e ecologia.

Por forma a maximizar o efeito catalisador das actividades de convenção e exposição e contribuir 
para a recuperação da economia das comunidades de Macau, o IPIM continuou a organizar, em 2021, 
visitas de empresários exteriores a vários bairros comunitários de Macau. Em termos totais, mais de 
7.700 empresários participantes de convenções e exposições foram guiados em visitas e consumiram 
nas comunidades locais, o que contribuiu não só para impulsionar a recuperação e o 
desenvolvimento da indústria das convenções e exposições e do turismo de Macau, como também 
para estimular, até certo ponto, a economia comunitária.
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O IPIM organiza visita empresarial guiada a oficinas 
de produtos “Fabricados em Macau”

Aspecto da Sessão de bolsas de contacto 
“Negócios Comuns ‒ Congregação”

O IPIM organiza, durante os eventos de convenções e exposições, 
os participantes para visitar os diferentes bairros 

comunitários de Macau

Os comerciantes de convenções e exposições aumentam
 consumo nos bairros comunitários de Macau
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Actualização das 
respectivas orientações

Q
A

Actualização de um 
conjunto de perguntas e 

respostas frequentes online

Actualização dos respectivos 
formulários de pedido

Actualização da lista de 
verificação dos 

documentos necessários 
à instrução do pedido

Ajustamento do Sistema 
de agendamento online

Alertas por SMS 
ou telefone

Aperfeiçoamento dos procedimentos de autorização dos pedidos 
de fixação de residência temporária em Macau
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5. Aperfeiçoamento contínuo dos trabalhos de apreciação 
e tratamento das autorizações de residência temporária 

Em 2021, o IPIM prosseguiu com a implementação e a optimização dos trabalhos de apreciação das 
autorizações de residência temporária. Face à entrada em vigor da Lei n. º 16/2021 e do Regulamento 
Administrativo n.º 38/2021, o IPIM procedeu a uma série de aperfeiçoamentos, nomeadamente 
actualização das respectivas instruções, formulários, questões frequentes online e lista dos 
documentos do pedido, além de actualizar o sistema de marcação online e notificar, via SMS e 
chamada telefónica, os requerentes sobre a renovação da autorização de residência temporária, 
entre outros.
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