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MIF) e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 

(Macau) 2018 (2018 PLPEX) 

16 de Outubro de 2018 

 23.ª MIF – “País Parceiro” 

Moçambique foi convidado para ser o “País Parceiro” da presente edição da MIF. 

O Pavilhão Temático de Moçambique, organizado e estabelecido pela Agência 

para a Promoção do Investimento e Exportações de Moçambique (APIEX), ocupa 

uma área de 200 metros quadrados, com a participação de 14 empresas de 

Moçambique. Neste Pavilhão, serão apresentados o ambiente de investimento e as 

indústrias competitivas do país. Por sua vez, a 2018 PLPEX contará com mais de 

10 instituições e empresas deste país, que trarão à exposição projectos de turismo, 

produtos agrícolas, projetos de investimento, mídia, design de moda, artesanato, 

etc. 

 23.ª MIF – “Província Parceira” 

A província de Fujian foi convidada para ser a “Província Parceira” da presente 

edição da MIF. O Pavilhão Temático de Fujian, organizado e estabelecido pelo 

Departamento de Comércio da Província de Fujian, ocupa uma área de cerca de 

400 metros quadrados, com a participação de cerca de 50 empresas na feira. Neste 

Pavilhão, serão apresentadas as indústrias competitivas de Fujian, incluindo as de 

produtos alimentares locais, chá, cerâmica artesanal, calçado, vestuário, malas, 

engenharia electrotécnica, tecnologia electrónica, navios, etc. 

 23.ª MIF – Oportunidades de cooperação na Grande Baía Guangdong-

Hong Kong-Macau 

Uma das áreas de exposição da presente edição da MIF é a Zona de Comércio da 

Á rea da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Com o intuito de promover 

a cooperação regional e encorajar as partes envolvidas a explorarem as 

oportunidades da Grande Baía de mãos dadas, nesta edição da feira, para além do 

IPIM, convidou a instalarem-se na MIF os organismos competentes das nove 

cidades que fazem parte da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 

(incluindo a Comissão do Comércio do Município de Guangzhou, a Invest 

Shenzhen, bem como os Serviços do Comércio do Município de Zhuhai, Foshan, 

Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing) e a InvestHK. Assim, 

também convidou as empresas/organizações de Macau que são  capazes de prestar 

serviços relacionados com a “Grande Baía” (expositores incluem o Banco da China, 



S.A. Sucursal de Guangzhou, o Banco de Guangfa da China, S.A. Sucursal de 

Macau, a Câmara de Comércio de Jiangmen em Macau, a Federação das 

Associações dos Operários de Macau e a Guangdong e Macau Federação da 

Indústria e Comércio), para dar a conhecer aos participantes os serviços que estas 

entidades providenciam em concreto. Estes serviços incluem os serviços 

convenientes de registo comercial da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 

do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), 

serviços de Unitoll de Guangdong, serviços financeiros transfronteiriços, serviços 

Expresso de registo comercial, serviços Expresso de arquivamento, aviso de 

recepção e registo comerciais de investimento estrangeiro e serviços auxiliares e 

jurídicos necessários fornecidos a residentes de Macau que investem, trabalham, 

estudam ou habitam na província de Guangdong.   

Além disso, será realizada, durante a MIF, uma série de fóruns de actividades de 

promoção relativa à Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a saber: o 1.º 

Fórum para a Cooperação no Sector de Convenções e Exposições entre Cidades da 

Á rea da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau — Novas Oportunidades e 

Novo Futuro, o Fórum de Novo Comércio na Internet da Região da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, a Abordagem de Wanshan – Fórum da 

Cooperação na Economia Marítima entre Zhuhai e Macau, a Sessão de 

Apresentação do Comércio de Serviços de Shenzhen, a Semana Financeira da 

Zona Comercial Central de Shizimen, Hengqin 2018, o Fórum de Intercâmbio 

Económico, Comercial e Cultural da Grande Baía – Shenzhen e Macau, a Bolsa de 

Contactos de Exportadores de Guangdong, Hong Kong e Macau, bem como a 

Construção de Cidades Inteligentes da Á rea da Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau 2018: Estabelecimento do Sistema de Segurança Alimentar e das 

Boas Normas de Trabalho, etc. Além disso, os serviços financeiros das cidades da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau também irão organizar representantes 

para participarem na Feira. 

 

 23.ª MIF – Instalação, pela primeira vez, da Zona Inteligente e da Zona de 

Experiência de Actividade Inteligente 

Na presente edição da MIF, será instalada, pela primeira vez, a Zona Inteligente. 

Organismos e empresas vocacionadas para a exploração de projectos inteligentes 

provenientes do Interior da China, de Hong Kong e de Macau irão demonstrar os 

seus produtos inovadores, incluindo o fabrico inteligente, os serviços inteligentes, a 

gestão de negócio inteligente, o pagamento inteligente, etc. Trata-se de uma 



oportunidade de promover produtos inovadores e característicos, impulsionando o 

intercâmbio e a cooperação. Durante o decorrer da MIF, também será instalada a 

Zona de Experiência de Actividade Inteligente, com vista à divulgação da 

experiência das actividades inteligentes urbanas investigadas e desenvolvidas 

conjuntamente por Macau, pela China, pela Finlândia e pela Holanda. Espera-se 

que o recurso à tecnologia inteligente possa oferecer à população uma vida mais 

saudável e de melhor qualidade. 

 23.ª MIF – Promoção da Zona de Jovens Empreendedores e do Pavilhão 

de Serviços Financeiros com Características Próprias 

A Zona de Exposição de Jovens Empreendedores, estabelecida pela primeira vez 

na presente edição da MIF, terá a empresa PFM Macau como participante, 

apresentando a Base de Cooperação de Inovação e Empreendedorismo para Jovens 

de Guangdong e Macau, a Á rea de Interacção de Macau 760 em Zhongshan e o 

projecto do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens. Além disso, o Cowin 

Group, a iFood Macau, a Aomi, bem como os projectos distinguidos nos 

Concursos de Inovação e Empreendedorismo Juvenil de Macau são convidados a 

marcar presença. Para o Pavilhão de Serviços Financeiros com Características 

Próprias, já foram convidadas várias instituições financeiras de Macau e do Interior 

da China das áreas relacionadas, juntamente com a Autoridade Monetária de 

Macau, o Banco da China, S.A. Sucursal de Macau, o Banco Industrial e 

Comercial da China, S.A. Sucursal de Macau, o Banco Well Link, S.A., o Banco 

Luso Internacional, S.A., e a Bolsa de Diamantes e Pedras Preciosas da China. 

 23.ª MIF – Pavilhão do Distrito de Congjiang, Província de Guizhou 

Para responder à iniciativa do Governo da RAEM de luta contra a pobreza no 

distrito de Congjian, província de Guizhou, a presente edição da MIF instalará o 

Pavilhão do Distrito de Congjiang, Província de Guizhou, com o objectivo de 

proporcionar às empresas deste distrito uma plataforma de exibição e venda in loco. 

Está previsto que haja 7 empresas que marcarão presença no Pavilhão, que ocupa 

uma área de cerca de 72 metros quadrados. Os produtos a serem exibidos incluem 

vários produtos característicos de Congjiang, incluindo carne processada, bebidas 

alcoólicas, almofadas, pimentas, arroz de Guizhou e pó de banho para manutenção 

de saúde. Além disso, durante a MIF, o Governo do distrito de Congjiang irá 

realizar um seminário de promoção do comércio, promovendo em Macau os 

principais projectos a serem desenvolvidos pelo distrito para a captação de capitais, 

incluindo os seguintes: o projecto de processamento aprofundado da mandioca do 

distrito de Congjian, o projecto de processamento minucioso e cuidado dos 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%C3%81


produtos de bamboo do distrito de Congjian, o projecto de exploração do turismo 

com características étnicas, etc. 

 

 23.ª MIF – 15.ª Cimeira Mundial dos Empresários Chineses 

Organizada pela Federação Mundial dos Empresários Chineses e com a 

colaboração do IPIM e da Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, a 15.ª 

Cimeira Mundial dos Empresários Chineses terá como tema “Nova era – Nova 

tendência” e reunirá empresários chineses de todo o mundo. Nesta ocasião, mais de 

1300 representantes das associações sociais de empresários chineses oriundos de 

mais de 30 países e regiões marcarão presença, abordando, em conjunto, as novas 

oportunidades de desenvolvimento, no sentido de levar os empresários chineses do 

Mundo a aproveitar as vantagens de Macau enquanto plataforma e as 

características da coexistência das culturas oriental e ocidental, bem como de os 

levar a participar na construção da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. 

 Meios de pagamento electrónico disponíveis no Pavilhão para PMEs 

Com o objectivo de facilitar as transacções dos cidadãos, visitantes e participantes  

no Pavilhão para PMEs da MIF, os meios de pagamento deste ano incluirão o 

Macau Pass, o M+Pay e o Alipay, para além do numerário e cartão de crédito que 

se utilizavam antes. 

 

 “Passe de Convenções e Exposições” para participação nas quatro 

principais convenções e exposições 

Os participantes podem fazer o pedido do “Passe de Convenções e Exposições” de 

Macau na página electrónica https://mice.ipim.gov.mo. Uma vez obtido o Passe, 

pode-se solicitar o crachá que permite a entrada livre nas quatro principais 

convenções e exposições de Macau (a MIF, o MIECF, a MFE, a PLPEX). Durante 

o decorrer das convenções e exposições (no 2º e 3º dia), este Passe servirá ainda 

como licença de entrada no espaço de estacionamento do recinto. 

 Serviço gratuito de Wi-Fi disponível no recinto 

A fim de facilitar a comunicação online dos participantes na MIF e na PLPEX 

dentro e fora do recinto, a organização disponibilizará serviço gratuito de Wi-Fi. 

Pode ter acesso ao referido serviço ao procurar por “MIF&PLPEX” na lista de 

redes. 

 

https://mice.ipim.gov.mo/

