
Sua Exa.sr... 

尊敬的...先生 

Ilustres convidados e participantes desta 10a Reunião Ordinária do Secretariado 

Permanente do Fórum Económico e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa; Meus senhores e minhas senhoras: 

  尊敬的中国与葡语国家经贸合作论坛常设秘书处第十次例会的来宾及与会者、

女士们、先生们： 

A República de Angola e a República Popular da China estabeleceram relações 

diplomáticas em 1983 e desde então a cooperação bilateral foi aumentando, 

particularmente após o fim da guerra em Angola, em 2002, sendo o nosso país, neste 

momento, um dos maiores parceiros económicos da China no âmbito dos PLP's e ao 

mesmo tempo o segundo maior fornecedor de petróleo a este grande país asiático. As 

trocas comerciais entre si atingiram mais de 37mil milhões de dólares em 2014. 

  安哥拉共和国与中华人民共和国于 1983 年建交，此后，两国之间的合作有所

增加，尤其是在 2002 年内战结束后，安哥拉成为中国其中一个葡语国家最大的经

济合作伙伴，同时，我国也成为中国第二大石油供货商。于 2014年 ，两国的贸易

额已达到 370亿美元。 

Em Angola, a China participa actualmente na construção e reabilitação das principais 

infra-estruturas rodoviárias, como pontes, estradas e caminhos-de-ferro, instalações 

hospitalares, habitacionais, bem como na construção de um dos maiores aeroportos de 

Á frica.  

中国正参与在安哥拉主要的道路基础设施建设和重整项目，如桥梁、公路、铁

路、医院、房屋，以及非洲其中一个最大的机场建设。 



Com a economia angolana a atravessar momentos menos bons devido à queda do 

preço do petróleo, principal fonte de rendimento, o maior desafio de Angola neste 

momento é a diversificação da sua economia, sendo a exploração mineira, com destaque 

para os diamantes, ferro, manganês, o granito, fosfatos, entre outros, uma das áreas para a 

qual Angola gostaria de contar com a colaboração chinesa, de forma bilateral ou através 

da plataforma de Macau. 

由于主要收入来源－石油的价格下跌，我国的经济正处于逆境时期，现时，安

哥拉着手发展多元化经济，并希望以双边方式或透过澳门的平台作用与中国合作，

进一步开采矿产，如钻石、铁、锰、花岗岩、磷酸盐等。 

A pesca e a agropecuária são áreas nas quais o executivo angolano convida também o 

empresariado a apostar e nesta matéria existe já o projecto de um consórcio estatal chinês 

que promete investir, ainda neste ano, cinco biliões de dólares para a produção de soja, 

milho e trigo por forma a reduzir a actual dependência alimentar do país, que vive 

essencialmente da importação destes produtos.  

安哥拉政府欢迎企业投资该国渔业和农牧业，在这方面，中国国营财团已答应

于今年内投放五万亿美元在大豆、玉米及小麦的生产，从而减少我国对上述粮食的

进口依赖。 

Muito resumidamente, Exas/senhores e senhoras, acabámos de vos transmitir uma 

imagem das reais necessidades de Angola em termos de diversificação da sua economia 

que, esperamos, receba algum respaldo junto de potenciais investidores, que poderão 

utilizar Macau como placa giratória para a sua integração na economia angolana.  



女士们、先生们，刚才已向大家简介本国的现况，希望在发展安哥拉经济多元

化时得到有潜力投资者的支持，并利用澳门作为投资者与安哥拉经济枢纽的作用。 

Muito obrigado! 

谢谢! 


