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Localização Estratégica 战略位置 
Localizado na Costa Oeste da Europa e na 

convergência de 3 continentes, Portugal é 

uma plataforma de negócios privilegiada para 

o Mundo 

位于欧洲西海岸，三大洲的衔接位置，葡萄牙
拥有世界商业平台之优势 

Um dos estados mais antigos da Europa 

independente desde o séc. XII. 

欧洲其中一个最古老的国家，于十七世纪独立 

Pioneiro dos Descobrimentos. Primeiros 

europeus a chegar à China há 500 anos 

大航海时代之开拓者。五百年前首批欧洲人抵达
中国 

Zona Económica Exclusiva extensa, com 

abundantes recursos piscícolas e potencialidades ao 

nível dos recursos minerais e outros 

面积大的专属经济区，具有丰富的鱼类资源及有潜力
的矿产资源等 

 



Portugal 

Localização Estratégica战略位置 

Brasil 

巴西 

Portugal 

葡萄牙 

Angola 

安哥拉 

Moçambique 

莫桑比克 

Cabo Verde 

佛得角 Timor 

东帝汶 

Guiné Bissau 

几内亚比绍 

Portugal está localizado num 

dos vértices do triângulo 

estratégico (Europa, Á frica e a 

América) que liga os Países 

de Língua Portuguesa. Dentro 

deste possui estreitas 

relações económicas, 

culturais, sociais e políticas 

com todas as economias 

lusófonas. 

葡萄牙位于连接葡语国家战略

三角（欧洲，非洲和美洲）的

顶点之一。在战略三角中，拥

有与葡语国家密切的经济、文

化、社会和政治关系。 

Potenciais consumidores 消费
群 

Portugal 葡萄牙 10,5 

Mercado Ibérico 伊比利亚市场 57,2 

Mercado Europeu 欧洲市场 494 

Países Lusófonos 葡语国家 242 
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Infrastruturas 基础设施 

9 portos marítimos, 1 deles, Sines, um dos maiores portos 

de águas profundas da Europa e foco de grandes 

investimentos estrangeiros. 

九个港口之一「锡尼什港」是欧洲其中一个最大的深水港，
是大量外国投资的聚焦。 

 

 

Portugal dispõe de 3 aeroportos internacionais em Lisboa, 

Porto e Faro, cobrindo assim todo o território nacional. 

葡萄牙拥有三个国际机场，分别位于里斯本、波尔图和法魯，
涵盖着整个国家。 

A ligar todo o país, dispomos de uma excelente rede de 

autoestradas e ferrovias, que simplificam e agilizam o 

transporte de pessoas e mercadorias. 

拥有完善的高速公路和铁路以连接整个国家，使人民和货物

运输便利化。 

Portos 

港口 

Aeroportos 

机场 

Rodovia 

道路 

Ferrovia 

铁路 

Telecomunicações 

电讯 

A velocidade e a qualidade das telecomunicações são das 

melhores da Europa, estando a maior parte do território 

ligado por rede de fibra óptica 

电讯的速度和质素是欧洲最优，光纤网路已覆盖大部分地区。 



Portugal 

Capital Humano Qualificado 

合资格的人力资源 

À  disposição das empresas a operar em 

Portugal, existem excelentes recursos 

humanos, altamente qualificados, flexíveis 

e facilmente motiváveis. Temos, por 

exemplo, excelentes Engenheiros nas 

áreas da: Construção Civil; Mecânica; 

Eletrónica; Telecomunicações; Química; e  

Ambiente. 

葡萄牙拥有优秀、合资格、灵活和积极的

人力资源，如建筑、机械、电子、电讯、

化学和环境领域的工程师。 



Portugal 

Qualidade de Vida 优质生活 

Com o seu clima ameno, belas paisagens, vasta cultura e a rica 

gastronomia, em Portugal podemos desfrutar de uma qualidade de vida 

única e de excelentes condições para viver e trabalhar. 

温和的气候，美丽的风景，丰富的文化和多元化的美食，在葡萄牙我们能享

受一个独特的优质生活和工作环境。 

 



Portugal 

Portugal – R. P. China 葡萄牙－中华人民共和国 

 Parceiro estratégico da China desde 2005 

   2005年起，成为中国的战略性伙伴 

 3 ° parceiro comercial da China no âmbito dos PLP 

   中国第三大葡语国家贸易伙伴 

 Taxa crescimento médio anual das exportações portuguesas de 30%  

   出口每年平均增长30% 

 Terceiro destino do investimento chinês na Europa  

   中国第三大投资的欧洲国家 
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Acordos bilaterais 双边协议 
As relações entre Portugal e a China tiveram inicio há cinco seculos, tendo 

começado com a presença portuguesa na Região Administrativa Especial de 

Macau. 

葡萄牙和中国的关系始于五个世纪前，从登陆澳门开始。 

No contexto desta aliança, vários acordos estão em vigor nos dias de hoje, 

reforçando e dando seguimento as relações económicas bilaterais, comercio e 

investimento. 

在这个背景下，很多协议生效至今，为促进双边经贸和投资关系。 
 

Acordos bilaterais entre 

Portugal e China 

facilitadores de negócio 

葡萄牙与中国签署的双边协
议使两国贸易便利化 

 

Acordo de Cooperação para o Turismo 

旅游合作协议 

Acordo para a Promoção e Proteção Reciproca de Investimentos 

投资促进和相互保护协议 

Acordo para a Cooperação Económica  

经济合作协议 

Acordo para evitar a Dupla Tributação e Prevenção da Evasão Fiscal 

em Matéria de Impostos sobre o Rendimento  

避免所得税双重课税及防止逃税协定 

Acordo Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

科技发展基本协定 
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Privatizações 私有化 
Implementámos um programa de privatizações com enorme sucesso, 

arrecadando um valor superior a 59 mil milhões RMB 

我们已成功落实私有化项目，价值超过590亿人民币 

Empresas企业 Investidores投资者 

Market IPO 

Operações concretizadas 已私有化 Operações em curso/Oportunidades 

进行中/商机 



Portugal 

Há 500 anos os portugueses chegaram à China.  

五百年前葡萄牙人抵达中国 
 

Hoje é a China que está a descobrir Portugal! 

今天是中国发掘葡萄牙! 
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Agora é o momento de investir em 

Portugal! 

现在是投资在葡萄牙的好时机! 
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Para mais informações, contacte-nos: 如有任何查询,请联络: 

Consulado Geral de Portugal em Macau & Hong Kong 

aicep Portugal Global – Agência para o Investimento e Comércio de Portugal 

Rua Pedro Nolasco da Silva, 45 – 2º andar, Macau (PR China) 

葡萄牙驻澳门及香港总领事馆 

aicep Portugal Global – 葡萄牙对外投资贸易局 

中国澳门伯多祿局長街45号2楼 

Tel: +853 2872 8300/1 

Fax: +853 2872 8303 

aicep.macau@portugalglobal.pt 

www.portugalglobal.pt 

mailto:aicep.macau@portugalglobal.pt

