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Feira Internacional de Macau 2016 
e 

Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
 

O maior certame anual de carácter económico e comercial de Macau – a 21.ª Feira Internacional de Macau 

(MIF, na sigla inglesa) – terá lugar nos dias 20 a 22 de Outubro de 2016, no Venetian Macao-Resort-Hotel.  

A MIF é a primeira exposição em Macau acreditada pela “UFI – The Global Association of the Exhibition 

Industry” e funciona como plataforma regional de cooperação com o Interior da China, especialmente com 

a Região do Delta do Rio das Pérolas, assim como com os Países de Língua Portuguesa, a União Europeia e o 

resto do mundo. Este certame tem por objetivo promover o comércio multilateral e o investimento, com 

vista a congregar fundos, recursos, mercados e tecnologias, e promover a diversificação adequada da 

economia, através da apresentação de produtos e de oportunidades de investimento, aliada à realização de 

fóruns, conferências, bolsas de contacto e negociações entre os compradores. 

A AJEPC, nesta edição da MIF, é novamente coordenadora do Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa e 

organizadora do Pavilhão de Portugal que o integra. Este Pavilhão, com localização privilegiada, congregará 

empresas de diversos sectores e países transmitindo uma forte posição dos Países de Língua Portuguesa. 

Ainda por ocasião da realização da 21ª Feira Internacional de Macau e tendo esta missão como fundo, a 

Federação Sino PLPE e o Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM) estão a 

coorganizar com a Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC), e com o apoio institucional do 

Fórum de Macau (Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa), o 2º Fórum dos Jovens Empresários China-PLP decorrerá em Macau 

no dia 19 de Outubro. 

DATAS DE VIAGEM 

Saída do país de origem no dia 16 ou 17 de Outubro 

Programa 1  

Opção a) Regresso ao país de origem a 22 de 

Outubro por Hong Kong 

Opção b) Regresso ao país de origem a 24 de 

Outubro por Guangzhou 

Programa 2  

Regresso ao país de origem a 30 de Outubro por 

Shanghai  
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A MISSÃO EMPRESARIAL 

Esta Missão Empresarial é multissectorial e destina-se a todas as empresas que pretendam exportar e/ou 

investir no mercado chinês. Os objetivos da missão são: 

 Promover o intercâmbio 
e a cooperação entre 
players locais e as 
empresas participantes; 

 Networking; 

 Criação de novas 
oportunidades de 
negócio no maior 
conglomerado comercial 
do mundo; 

 Reconhecimento do 
mercado e dos principais 
concorrentes; 

 Determinar os cenários 
possíveis para a 
operação e distribuição 
no mercado chinês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1 *Provisório

18/10/2016 Dia Livre

Sugestões de Visita:

       Ruinas de São Paulo

       Casino Lisboa

       Estátua de Kun Lam

       Torre de Macau

       Espectáculo "The House of Dancing Water" no City of Dreams 

       Largo do Senado

       Largo e Igreja da Sé

19/10/2016 Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Oficial Portuguesa

Preparação do stand no recinto da Feira Interncaional de Macau - Venetian Macau Resort Hotel

20 a 22/10/2016 Participação na Feira Internacional de Macau

Participação em eventos paralelos

OPÇÃO A)

22/10/2016  Regresso ao país de origem após a finalização da exibição

OPÇÃO B)

23/10/2016 Encontro dos Descobrimentos - Rota da Seda (Eventos e atividades de carácter Cultural e Empresarial 

que reúnem personalidades de vários países no sentido de gerar novos negócios, novas oportunidades e 

novos relacionamentos. - Sera realizado em Zhuhai em conjunto com as associações empresariais locais. 

Organizado pelo C.I.C - Centro Internacional de Cultura, AJEPC e Federação Sino-PLPE)

Business Matching em Zhuhai 

24/10/2016 Visita à empresa Dah Chong Hong em Jiangmen (centro logístico e de distribuição)

Visita ao Centro de Exposição de Produtos Portugueses em Jiangmen 

Partida para Guangzhou e regresso ao país de origem

PROGRAMA 2 - Complemento ao Programa 1 *Provisório

25/10/2016 Visita à cidade de Guangzhou

Business Matching

Reuniões com empresas locais de acordo com os sectores das empresas participantes

26 e 27/10/2016 Visita à cidade de Changsha

Visita ao Centro Tecnológico de Changsha 

Business Matching 

Reuniões com empresas locais de acordo com os sectores das empresas participantes

28/10/2016 Visita à cidade de Hangzhou

Business Matching 

Reuniões com empresas locais de acordo com os sectores das empresas participantes

29/10/2016 Visita à cidade de Shanghai

Business Matching 

Reuniões com empresas locais de acordo com os sectores das empresas participantes

30/10/2016 Regresso ao país de origem por Shanghai

Business Matching 

Reuniões com empresas locais de acordo com os sectores das empresas participantes
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CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

 

 

 

Nota: no caso das empresas que beneficiem do apoio do Portugal 2020, todas as despesas extra com complementos 
ou envio aéreo de amostras terão de ser totalmente suportadas pela empresa e pagas à parte. 
 
A participação inclui ainda: 

 Bilhete de Avião – ida e volta (classe 
económica) 

 Transfers aeroporto - hotel 

 Estadia em hotel com pequeno-almoço 
incluído 

 Transfers hotel - recinto da feira (se necessário) 

 Sessões de Esclarecimento e Seminários 

 Stand e respetiva montagem com decoração 
de backdrop  

 Eventos paralelos com degustação de 
produtos dos participantes portugueses 

 Dois jantares oferecidos pela organização 

 Participação no Fórum de Jovens Empresários 

Apoio ao Expositor 

 Bolsa de contactos 

 Agendamento de reuniões com empresários 
Macaenses e Chineses  

 Acompanhamento por um representante da 
AJEPC no local  

 Promoção da ação junto ao mercado alvo  

 Promoção junto aos media locais 

 Serviços de tradução durante a feira 

 

 

 

As inscrições encontram-se abertas e podem ser formalizadas através do email ajepc@ajepc.com

Programa 1_Opção a)  

Sem stand no recinto da exibição 2030 € 

Com stand no recinto da exibição 2690 € 

Com stand + envio de amostras por carga marítima (máximo 1 palete) 

Passível de reembolso ao abrigo do Portugal 2020 

Prazo limite para a entrega de amostras – 8 de Julho 

3025 € 

Com stand + envio de amostras por carga aérea (máximo 60kg)  

Prazo limite para a entrega de amostras e documentos – 30 de Setembro 
3460 € 

Programa 1_Opção b)    

 Acréscimo de 215€ à opção escolhida 
no programa a) 

Participação de um segundo elemento  

Em quarto partilhado 1430 € 

Em quarto individual 2030 € 

Programa 2 - Complemento do Programa 1  

 1360€ 


