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CCILC cria
programas de
apoio a startups
portuguesas no
mercado chinês

Conheça as
organizações que
podem ajudar os
seus negócios
na China

CCILC revela
os eventos
que não pode
perder dentro e
fora de Portugal
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EDITORIAL

Portugal e China, uma
ligação de bons resultados
O MUNDO DOS NEGÓCIOS

está em permanente renovação
e a criação de empresas é uma
constante em todas as partes
do mundo. Atenta ao valor das
startups portuguesas, a Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Chinesa
desenvolveu um programa de apoio
ao empreendedorismo português
na China e tem realizado inúmeras
ações no sentido de apoiar a sua
entrada no mercado chinês. É disto
que nos fala Miguel Braz, assessor

da Secretaria-Geral da instituição na
entrevista que abre esta publicação.
A seguir trazemos-lhe um artigo
onde o CEO do Banco Nacional
Ultramarino realça a confiança
que as empresas chinesas
depositam em Portugal e descreve
alguns pontos importantes do
BNU como parceiro de negócio,
não só em Macau mas em
todo o território chinês.
Gostava de reduzir o seu tempo
de viagem entre Lisboa e Pequim?

Então vai gostar de saber que a
Beijing Capital Airlines vai lançar,
já em julho, um voo direto entre
estas capitais, servido pelo Airbus
A330-200, um avião espaçoso
e muito confortável. E que, para
melhorar ainda mais, tem preços
preferenciais até ao fim deste ano.
Mas ainda antes de se lançar
nestes voos, leia a entrevista
com os administradores da
On.CORPORATE, uma empresa
portuguesa de consultoria financeira

com presença em Portugal, Angola
e Moçambique e que conhece
bem as particularidades da
negociação no mercado chinês.
Por fim, fique a saber quais são as
próximas ações da CCILC em prol
da aproximação entre as empresas,
os empresários e os investidores
da China e de Portugal. E fique com
a certeza de que o relacionamento
entre as comunidades empresariais
destes dois países continua a ter
tudo para dar excelentes resultados.
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APOIO A STARTUPS NACIONAIS

CCILC promove
empreendedorismo
português na China
Atenta à crescente aceitação de startups portuguesas em vários mercados internacionais,
a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa encetou uma série de iniciativas de apoio
aos empreendedores portugueses que desejam entrar no mercado chinês

CONSIDERANDO A GRANDE
APOSTA de Portugal no

empreendedorismo e inovação, a
Câmara de Comércio e Industria
Luso-Chinesa tira partido do
seu dinamismo e constante
atualização e reuniu um conjunto
de condições e oportunidades
para diversificar ainda mais a sua
vertente de plataforma de apoio
aos negócios entre Portugal
e China. A ação visa abrir as
portas do mercado chinês às
startups portuguesas e as
parcerias criadas neste âmbito
falam por si. Entre parcerias com
conceituadas escolas de negócios
e iniciativas que promovem
contactos, as oportunidades vão
surgindo e o intercâmbio entre
empreendedores portugueses
e investidores chineses vai
ganhando densidade. Miguel
Braz, responsável por esta
área da CCILC, faz-nos
um ponto da situação.
QUAIS SÃO AS INICIATIVAS
PRINCIPAIS DE APOIO
DA CCILC ÀS STARTUPS
PORTUGUESAS?
Começámos por intensificar os
potenciais canais de apoio, o que
resultou na assinatura de acordos
de cooperação com entidades
de relevo. Entre elas podemos
destacar a Cheung Kong Graduate
School of Business (CKGSB),
uma conceituada escola de
negócios chinesa, especializada
na formação de topo para
executivos, que se tornou na
principal knowledge partner
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da CCILC. Atualmente
esta parceria refletese, sobretudo, na
promoção do programa
China Start.
Na mesma medida,
procurou-se o
estreitamento
das relações com
as principais
entidades ligadas ao
empreendedorismo
em Portugal, entre
as quais se destacam
incubadoras como a
Beta-i, Startup Lisboa,
Fábrica de Startups,
UPTEC ou Startup
A CCILC promoveu a visita de empreendedores portugueses às instalações da Alibaba, uma das maiores
Braga, e também
empresas mundiais de e-commerce
com os fundos de
investimento, como a
Portugal Ventures, que
proporcionam o financiamento
Start, organizado pela CKGSB,
tão necessário a estes modelos
que se realizou no passado
de negócio. Temos vindo
mês de março, é um desses
a desenvolver atividades
exemplos de sucesso. Para a
com todas estas entidades,
ocasião, a CCILC acompanhou
desde conferências até
quatro startups portuguesas,
apresentações de empresas a
numa visita às cidades de
grupos investidores ( pitchs ).
Xangai, Hangzhou e Shenzhen.
Os participantes receberam
formação executiva e tiveram a
PARA ALÉM DESTE
oportunidade de apresentar os
RELACIONAMENTO COM AS
seus negócios aos investidores.
DIFERENTES ENTIDADES
Puderam ainda visitar as
PORTUGUESAS E CHINESAS,
instalações de alguns dos
QUE OUTROS PASSOS
maiores grupos chineses, como
TÊM SIDO DADOS?
a Fosun, Alibaba ou Tencent.
É importante trazer investidores
Devo referir que a própria
a Portugal e levar as empresas à
CKGSB é, só por si, um player
China e, ao longo do último ano, a
Câmara tem procurado fomentar
muito relevante na China. Entre
este intercâmbio de forma mais
os seus alumnis , encontramos
proativa. O programa China
empresários como Jack Ma,

O mercado
chinês apresenta
oportunidades
em vários
sectores,
sobretudo na
saúde, lazer,
agribusiness
e fintech
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Chairman da Alibaba, e Wu
Yajun, a empresária mais rica
da China, sendo esta rede uma
das suas mais-valias principais.
O China Start é, por todos
estes motivos, um programa
pioneiro para startups que
desejam abordar o mercado
chinês. Em setembro deste ano
terá lugar uma nova edição,
também promovida pela CCILC.
Paralelamente, a CCILC tem vindo
também a organizar eventos,
com vista à apresentação dos
projetos de startups portuguesas
a investidores chineses, tal como
sucedeu no passado mês de maio,
aproveitando a visita de uma
delegação chinesa que, a nosso
convite, ouviu as propostas dos
empreendedores numa sessão que
teve lugar na sede da Fidelidade
(membro da Direção da CCILC).
QUE INTENSIDADE DEVE
SER DADA A ESTE TIPO
DE ENCONTRO?
Para que as relações entre
Portugal e China se tornem cada
vez mais dinâmicas, fazemos
força para que ocorram com
uma regularidade crescente.
Isto vai contribuir, entre outros
aspetos, para que a China se
destaque enquanto mercado-alvo,
atendendo ao facto de que os
targets das startups portuguesas
ainda estão muito centrados na
Europa e nos Estados Unidos.
QUE ÁREAS DE NEGÓCIO
TÊM MAIS A USUFRUIR
DO RELACIONAMENTO
COM A CHINA?
Existem oportunidades para
startups numa série de
sectores económicos, com
especial relevo para as áreas
da saúde, lazer, agribusiness
e fintech , que poderão atender
às necessidades da emergente
classe média chinesa e à procura
dos principais investidores
chineses em Portugal, como
é o caso da Fosun/Fidelidade,
que tendencialmente procura
oportunidades no ramo da
saúde e do entretenimento.
O MERCADO CHINÊS
ESTÁ ABERTO ÀS
NOSSAS STARTUPS ?
O mercado chinês está aberto à
qualidade, inovação e a serviços
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que satisfaçam as necessidades
do mercado, que ainda tem
muitas lacunas por preencher.
Não estamos a falar apenas em
investimento ou em vender na
China mas também em localizar
as empresas em território chinês
e desenvolver ali o seu produto.
Isto porque as empresas chinesas
já não estão a imitar o que é
feito no resto do mundo, mas a
criar a sua própria tecnologia,
passando de “fábrica do mundo”
a “laboratório”. Olhemos para o
caso de Shenzhen, a chamada
Silicon Valley chinesa, onde a
maioria das grandes tecnológicas
mundiais e das empresas Fortune
500 estão a realizar projetos de
investigação e desenvolvimento
e a aprender com o knowhow das empresas chinesas.
QUE EXEMPLOS DE
STARTUPS PORTUGUESAS
EXISTEM NA CHINA?
Verificamos que, cada vez
mais, as startups olham para
a China como uma alternativa
aos mercados ocidentais e,
como tal, vão aparecendo mais
referências nesta área. Ainda
assim, é importante mencionar os

Na edição de março do evento China Start estiveram presentes quatro startups portuguesas

casos da Aptoide, uma loja de
aplicações alternativa à Google
Play Store, com escritório em
Shenzhen e que conta com mais
de 150 milhões de utilizadores,
sendo a 2.ª maior loja a nível
mundial. Há que referir também

o caso da Farfetch, a única
startup portuguesa unicórnio
(avaliada em mais de mil milhões
de euros) que está presente
em Xangai e Hong Kong, e para
a qual o mercado chinês já
representa 12% do negócio total.

China Start em 3 perguntas
Qual a importância da iniciativa China Start para as startups portuguesas?
Na sua essência é um programa de formação para startups europeias, que com um
baixo custo para os participantes, ensina os empreendedores a fazer negócios na
China e a lidar com uma realidade que é completamente diferente da ocidental.
Adicionalmente, oferece a oportunidade do contacto direto com os maiores
investidores na China, o que de outra forma seria um processo muito mais difícil
e demorado. Ao mesmo tempo, é um modelo de aprendizagem valioso e uma
porta de acesso a financiamento. Chamamos ao programa um forte intensificador
das relações no âmbito do empreendedorismo entre Portugal e China.
Quais as startups portuguesas presentes na edição de março passado?
Participaram quatro startups portuguesas, de diferentes áreas. A Coolfarm, que
desenvolveu um sistema inovador para cultivo de alimentos, duas do sector da saúde,
a Oncostats e a SwordHealth, e ainda a GBSN Research, uma empresa especializada
em estudos de mercado e de marketing comportamental no mundo digital.
A iniciativa é mais favorável a alguma área?
Os investidores que participaram no programa e as empresas que foram visitadas
estão presentes em diversas áreas económicas, sendo que o China Start
está aberto a qualquer conceito de negócio. A prova disso é que as empresas
europeias presentes eram de sectores tão distintos como logística, produção
de alimentos, saúde, desporto, entre outros. Todas suscitaram o interesse
dos empresários chineses, tendo sido estabelecidas várias parcerias.
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A vantagem
de ser português
A China vê Portugal como um parceiro estratégico
importante, não apenas pela sua qualidade em
termos de tecido empresarial mas também por
ser uma possível porta de entrada para mercados
de maior dimensão, como o lusófono, com
Angola ou Brasil, e o mercado único europeu.
No caso das startups , existe o mesmo trade-off , em
que, por um lado, os chineses procuram naqueles
mercados a capacidade técnica e o conhecimento
e, por outro, os portugueses procuram a capacidade
financeira e a dimensão das empresas chinesas.
Para Miguel Braz, “Portugal é competitivo, possui
trabalho qualificado e tem mostrado ser capaz de
grandes avanços tecnológicos. Precisamente o que
os investidores chineses procuram atualmente”.

EXISTEM LINHAS
DE FINANCIAMENTO?
Existem muitos programas de
apoio a startups , que possibilitam
o acesso a investimento e a
parcerias. No caso do mercado
chinês, existe, por exemplo,
o Protechting, promovido
pela Fosun e Fidelidade, em
parceria com a Beta-i. Este é
um programa que possibilita
às startups que apresentem os
melhores modelos de negócio,
um roadshow na China além de
prémios monetários. No campo
privado, há que contar com
entidades como as incubadoras
ou as associações empresariais,
como a CCILC, que normalmente
tomam a iniciativa de
organizar ou promover este
tipo de oportunidades.

O China Start
é um programa
pioneiro para
startups que
desejam
abordar o
mercado chinês.
Em setembro
terá lugar uma
nova edição

Mãos dadas
para abrir portas
No âmbito do apoio da CCILC às startups portuguesas
no mercado chinês, foi estabelecida com a Cheung Kong
Graduate School of Business (CKGSB) uma parceria.
Trata-se de uma conceituada escola de negócios
chinesa, com especialização na formação de topo para
executivos, que se tornou no principal knowledge-partner
da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa.
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Durante o China Start, os startupers portugueses apresentaram os seus projetos
a investidores chineses
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BNU

“As empresas
chinesas
depositam
muita
confiança
em Portugal”
Pedro Manuel de Oliveira Cardoso, Chief Executive
Officer do Banco Nacional Ultramarino fala-nos
de alguns aspetos do relacionamento
Portugal – China e enumera as vantagens do BNU
como parceiro de negócios no território chinês
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É CONHECIDA a importância

que os Governos da República
Popular da China e da Região
Administrativa Especial de
Macau (RAEM) atribuem a este
Território, na promoção da
cooperação com os Países de
Língua Portuguesa (PLP). Macau
tem vindo a aproveitar esta
oportunidade, explorando as
históricas relações de amizade
com os países lusófonos, a
língua em comum, mas também
a sua posição geográfica
privilegiada no Delta do Rio das
Pérolas e a proximidade com
Guangdong, uma das províncias
mais florescentes e com maior
importância económica na China.
Portugal é um dos principais
mercados europeus em que
a China mais tem investido.
Este facto por si só demonstra
a excelente confiança que as
empresas chinesas depositam
em Portugal e no seu potencial
de desenvolvimento. A prevista
abertura, ainda este ano, de mais
um Consulado de Portugal na
China Continental, neste caso na
província de Guangdong, é uma
clara evidência da importância
que o Estado Português atribui ao
seu relacionamento com a China.
O Grupo CGD conta com uma
extensa rede Global, presente
em 23 países, sete dos quais
de Língua Oficial Portuguesa,
detendo uma posição de
liderança em cinco deles,
nomeadamente em Portugal,
Moçambique, Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe e Timor Leste.
Encontra-se, através do Banco
Nacional Ultramarino (BNU),
presente em Macau há 115 anos e
trata-se de um dos dois Bancos
emissores da pataca e agente
do Tesouro para o Governo da
Região Administrativa Especial
de Macau (RAEM), sendo um dos
principais Bancos comerciais do
Território, com mais de 225 mil
clientes, cerca de um terço da
população de Macau. Presente
também em Xangai e Zhuhai –
Hengqin, esta última sucursal
do BNU inaugurada no início
de 2017, constituindo-se assim
uma plataforma ainda mais forte
na ligação entre a China e a
Lusofonia. O BNU para além de
acompanhar mais de perto os
seus clientes e ter uma postura
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mais ativa na promoção dos
negócios entre a China e os PLP,
irá reforçar o leque de serviços
aos seus clientes que possuem
ligações estreitas com a China.
A capilaridade do Grupo CGD e a
sua experiência nestes mercados
são já um fator determinante

O BNU irá
reforçar o leque
de serviços aos
seus clientes
que possuem
ligações estreitas
com a China
neste relacionamento, existindo
uma relação de notável
proximidade entre o BNU e
as empresas portuguesas
presentes na China. O movimento
contrário também acontece,
através do investimento de
empresas da China Continental
e de Macau em Portugal ou
clientes individuais, sobretudo
relacionados com o programa
ARI – Autorização de Residência
para Atividade de Investimento.
O elo de ligação destas
plataformas é, certamente, o
Renminbi (RMB), até porque
com a sua inclusão no cesto de
direitos especiais de saque do
Fundo Monetário Internacional e
sendo uma das moedas com maior
crescimento nas transacções nas
relações comerciais mundiais,
é expectável que esta moeda
seja uma das principais divisas
a ser utilizada nas trocas
comerciais entre estes países e
a China, sendo ainda esperado
que o ritmo de liberalização
nas transações em RMB possa
acelerar progressivamente.
Contratando em RMB, uma
empresa pode reduzir custos
e obter maior controlo sobre
os custos cambiais.
O Grupo CGD já disponibiliza
aos seus clientes nos vários

PLP onde está representado,
particularmente às empresas
importadoras/exportadoras
para a China, um pacote de
serviços em RMB, tais como
pagamentos a fornecedores
na China para operações de
importação pelos PLP, Depósitos,
Financiamento, Faturação
e Pagamentos a empresas
estabelecidas simultaneamente
nos PLP e em Macau/China.
A CGD e o BNU têm, ainda,
promovido diversas iniciativas,
nomeadamente, recebendo os
responsáveis do sector financeiro
de Macau na Sede da CGD,
organizando encontros entre
responsáveis governamentais e
empresários, match making de
delegações de empresários dos
PLP e empresários chineses
e participado em colóquios na
China. Por outro lado, procura-se
enfatizar as excelentes condições
de negócio que Macau aporta às
empresas que estejam a operar
nestes mercados, através de um
regime fiscal simples e competitivo
e ainda os acordos de dupla
tributação com alguns dos PLP.
Esta postura dinâmica, alicerçada
à estreita ligação aos Países
Lusófonos, através do Grupo CGD,
a par de um balanço robusto e
de uma ampla liquidez disponível,
assegura a continuidade do apoio
que o BNU continuará a aportar
a esta plataforma financeira.

BNU em
resumo
• 115 anos de presença
em Macau
• Um dos dois bancos
emissores da Pataca
• Agente do Tesouro para
o Governo da RAEM
• Um um dos principais
Bancos comerciais
do Território
• Mais de 225.000
clientes (cerca de um
terço da população
de Macau)
• Presente também
em Xangai e Zhuhai
– Hengqin
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BEIJING CAPITAL AIRLINES

Novo voo direto
Lisboa-Pequim
A pensar nas viagens turísticas ou de negócios, a Beijing Capital Airlines lança, já em julho, um voo direto de Lisboa
a Pequim. O voo é servido por um Airbus A330-200 e tem preços preferenciais até dezembro deste ano

PEQUIM É A CAPITAL da

República Popular da China e
uma das cidades mais populosas
do mundo. A cidade é o centro
político, cultural e educacional do
país e possui uma rara herança
cultural devido à sua longa história.
A Grande Muralha, uma das
maravilhas do mundo, unicamente

Beijing_Airlines.indd 10

construída pelo homem, e
que pode ser vista do espaço,
estende-se por várias centenas de
quilómetros em Pequim. O poético
e pitoresco Palácio de Verão é
uma obra clássica em jardins
das dinastias feudais. A Cidade
Proibida é o mais esplêndido
palácio imperial do mundo. O

Templo do Céu, local de culto
para os imperadores das várias
dinastias chinesas, é também
um empreendimento magnífico
da arte arquitetónica tradicional
chinesa. Os quatro monumentos
acima foram selecionados pela
Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e

Cultura como património cultural
mundial. Pequim é uma cidade
onde as antigas tradições culturais
e a civilização moderna estão
harmoniosamente integradas.
Todos os anos, milhares de
visitantes e turistas ali se
deslocam para desfrutar a sua
cultura e paisagens únicas.

21-06-2017 18:05:39

11

O voo de 13 horas
é servido por um
Airbus A330‑200,
um avião que
apresenta uma
disposição
de cabina de
passageiros
espaçosa e
confortável
DE LISBOA SEM ESCALAS
A Beijing Capital Airlines vai lançar
um novo serviço direto a 26 de
julho de 2017. O voo de 13 horas é
servido por um Airbus A330‑200,
um avião de corpo largo com
corredor duplo. O A330‑200
apresenta uma disposição de
cabina de passageiros espaçosa e
confortável, com 242 assentos de
classe económica e 18 assentos
de classe executiva. Todos os
assentos da classe executiva se
reclinam planamente a 180 graus.
O serviço de refeições oferece
iguarias de Portugal, aumentando
ainda mais o conforto da viagem.
PREÇOS PREFERENCIAIS
A companhia lança agora um
programa de preços preferenciais
para este novo serviço. Efetivos
imediatamente e válidos até 31 de
dezembro, os passageiros têm
direito a tarifas preferenciais
unidirecionais com partida de
Lisboa, a partir de 380€ (com
impostos). As tarifas de ida e volta
começam em 570€ (com impostos)
para a classe económica e 2000€
(com impostos) para a classe
executiva. A Capital Airlines, em
cooperação com a Hainan Airlines,
tem a capacidade de captar
passageiros provenientes de todas
as grandes cidades chinesas,
enviá‑los para Lisboa, e ainda
conectá‑los a mais de 100 cidades
na Europa e América do Sul,
incluindo Porto, Madrid, São Paulo,
Brasília, Lyon, Nantes e Toulouse.
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On.CORPORATE

“Queremos ser um parceiro
valioso para cada cliente”
Presente nos mercados português, angolano e moçambicano, a On.CORPORATE zela pela sustentabilidade de todos os seus projetos
e acredita que é desta forma que pode ajudar a crescer as empresas e investimentos chineses em Portugal, Angola e Moçambique

OS ADMINISTRADORES

Paulo Chegado e Luís Ferreira
conduzem a On.CORPORATE com
o objetivo de tornar a empresa num
verdadeiro parceiro de negócios
dos seus clientes e acreditam que
a proximidade com as empresas,
associada a um trabalho de rigor e
transparência lhes permitem criar as
melhores relações, sempre assentes
na confiança. Nesta entrevista dão
a conhecer a empresa, os seus
valores e a sua forma de estar
no mercados em que atuam.

QUAIS OS MARCOS
PRINCIPAIS DA HISTÓRIA
DA ON.CORPORATE?
A On.CORPORATE nasceu em Lisboa
em finais da década de 90, através
da vontade concertada de diversos
profissionais das áreas fiscal,
contabilística e de gestão. Quisemos
conjugar esforços para criar serviços
conjuntos de valor acrescentado a
clientes portugueses e empresas
estrangeiras interessadas em
investir em Portugal. Desde o início
da nossa atividade, ficou evidente
a vocação internacional do grupo,
através da expansão das operações
no âmbito do Centro Internacional de
Negócios da Madeira, onde ainda hoje
somos uma das mais importantes
empresas de Management. Operamos
naquele mercado com a Marca MCS
– Madeira Corporate Services.
Em 2005 iniciamos o processo
de internacionalização do Grupo
e Angola foi o primeiro país onde
nos instalámos. Em 2011 foi a vez
de entrarmos em Moçambique.
QUAIS OS SERVIÇOS
PRESTADOS?
A On.CORPORATE é uma empresa
de outsourcing em consultoria
financeira especializada nas áreas de
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Administradores da On.CORPORATE, Paulo Chegado e Luís Ferreira exigem que os projetos da empresa sejam sempre muito bem pensados e estruturados

Contabilidade, Fiscalidade e Recursos
Humanos. O nosso principal objetivo
é sermos um verdadeiro parceiro
de negócios dos nossos clientes,
através de um apoio efetivo, proativo
e de qualidade. Entre os vários
tipos de serviços que prestamos,
destacamos os serviços relacionados
com a consultoria fiscal aos nossos
clientes que se pretendem instalar
em Portugal, Angola e Moçambique.
COMO A ON.CORPORATE SE
DIFERENCIA NO MERCADO?
Valores como transparência,
confiança, confidencialidade,
criação de valor acrescentado e
proatividade fazem parte do ADN

Conhecemos os
usos e costumes
chineses ao nível
dos negócios,
uma vez que
já possuímos
clientes chineses
na nossa carteira

da On.CORPORATE e deles não
abdicamos, independentemente do
mercado em que atuemos. Isto tem
possibilitado o nosso crescimento
sustentado, conferindo-nos uma
identidade e reconhecimento de
relevo. Apesar da competitividade,
que vai sendo cada vez maior,
acreditamos que o nosso
trabalho, assente nos valores que
enumerámos, continuará a merecer
a confiança dos nossos clientes
e a atrair novos, consolidando a
On.CORPORATE nos mercados
em que atua. Só estando próximos
das empresas e dos empresários,
trabalhando com rigor e
transparência, construindo relações
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assentes na confiança e prestando
serviços que sejam reconhecidos
como sendo de valor acrescentado,
se consegue estar nestes mercados
numa perspetiva de longo prazo.
Por outro lado, a flexibilidade da
estrutura e da equipa têm sido
fatores determinantes no sucesso e
crescimento, não só pelas dificuldades
socioculturais inerentes aos mercados
onde estamos mas muito pela
capacidade de adaptação à evolução
do enquadramento normativo nas
áreas da fiscalidade e contabilidade.
Um dos fatores que nos diferencia é
o capital de experiência acumulado
nos vários mercados onde atuamos,
onde as excelentes relações que
temos com as entidades locais dos
respetivos países, nomeadamente
em Angola e Moçambique, tornaramse fundamentais para defesa dos
interesses dos nossos clientes.
QUAL O PERFIL DO VOSSO
CLIENTE E QUAIS OS
CLIENTES PRINCIPAIS?
O nosso cliente é fundamentalmente
um cliente exigente e que pretende
serviços de qualidade. Quer em
Angola quer em Moçambique
praticamente 100% da nossa
carteira de clientes são empresas
estrangeiras multinacionais que, ao
decidirem investir nesses países,
naturalmente procuram um parceiro
confiável e de qualidade que os apoie
e aconselhe nesses investimentos
e na interação com as entidades
locais, nomeadamente ao nível fiscal.
São maioritariamente empresas
que actuam em sectores relevantes
das economias como sejam o Oil &
Gas, Aviação, Shipping, Construção,
Energia e Águas, Serviços e
Tecnologias de Informação.
Em Portugal temos naturalmente
uma maior abrangência e variedade
de clientes, mas mais recentemente
através do Golden Visa e do
regime fiscal dos Residentes Não
Habituais, estamos a conseguir
crescer e a assessorar pessoas
singulares estrangeiras que
pretendem fixar residência e
criar negócios no nosso País.
A PARCERIA COM A
ON.CORPORATE PERMITE QUE
OS CLIENTES POSSAM TER
ESTRUTURAS MAIS REDUZIDAS?
Podemos afirmar que sim na medida
em que todo o know-how adquirido
permite-nos oferecer uma plataforma
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• Perspetiva de faturação em 2017 = 3,7M €

alargada de serviços proporcionando
aos nossos clientes o enfoque total
no respetivo core business. Em
qualquer mercado a confiança é um
dos fatores-chave na construção de
parcerias de longo prazo e, como
já referimos, isso consegue-se se
estivermos próximos das empresas
e dos empresários a ajudá-los
a enfrentar as adversidades que
encontram quando investem em
Portugal, Angola ou Moçambique.
COMO A ON.CORPORATE APOIA
EMPRESAS OU INVESTIDORES
CHINESES NOS MERCADOS
PORTUGUÊS, ANGOLANO
OU MOÇAMBICANO?
Conforme já referimos, temos o
know-how necessário nas áreas
em que atuamos e uma equipa
multidisciplinar fluente em inglês,
pronta para apoiar empresas ou
investidores chineses que pretendam
investir nos mercados que refere.
E podemos dar este apoio em
diversas áreas, nomeadamente
nos processos de investimento
externo, na elaboração de estudos de
viabilidade económica e financeira,
no planeamento fiscal de estruturas
e/ou operações, na assessoria
fiscal, contabilística e laboral que
garante o cumprimento de todas
as obrigações fiscais, parafiscais
e declarativas em cada um dos
mercados onde estamos presentes.
HÁ ELEMENTOS CHINESES OU
MUITO FAMILIARIZADOS COM
OS COSTUMES E CULTURA
CHINESES NA EQUIPA?
A nossa equipa é multicultural e,
embora não tenhamos nenhum
elemento chinês, estamos
naturalmente preparados e
conhecedores dos usos e costumes
chineses ao nível dos negócios,
uma vez que já possuímos clientes
chineses na nossa carteira. No

entanto, conforme também já
referimos, um dos nossos fatores
de sucesso tem sido precisamente
a capacidade de flexibilização e
adaptação quer da estrutura quer
da nossa equipa sempre com o
foco na satisfação do nosso cliente.
Por isso, estamos sempre muito
atentos ao mercado e totalmente
disponíveis para reforçar a
nossa equipa com elementos
que facilitem a proximidade e,
por conseguinte, que permitam
atingir relações de confiança.

Em Angola
e Moçambique
os custos
operacionais
são elevados, pelo
que a gestão tem
de ser rigorosa
e prudente
QUAIS A ESPECIFICIDADE
DOS MERCADOS ONDE ATUAM
E DE QUE FORMA ESTES
SÃO INTERESSANTES PARA
O INVESTIDOR CHINÊS?
O mercado português é um mercado
maduro que oferece excelentes
condições de investimento externo
Chinês, atualmente ainda mais com
o regime do Golden Visa. Estamos
a assistir a um desenvolvimento
crescente dos sectores do turismo
e do imobiliário, onde muitos
investidores chineses têm apostado.
É notório que as empresas e

investidores chineses olham hoje
para Portugal com o real interesse
em virtude de todas as condições
económicas, sociais e geográficas
que oferece, sendo uma porta de
entrada para a União Europeia.
Os mercados de Angola e
Moçambique, pelas taxas de
crescimento das suas economias,
proporcionam um crescimento
mais acelerado e, portanto,
um retorno mais rápido dos
investimentos efetuados.
São, contudo, normalmente,
mercados com elevados custos
operacionais, pelo que a gestão
tem de ser rigorosa e prudente.
Em virtude de serem países em
reconstrução e com grandes
recursos naturais, existem fortes
investimentos em infraestruturas,
energias e água o que tem
criado muitas oportunidades
para investidores estrangeiros.
Atualmente, em Angola a grande
aposta do Governo passa pela
diversificação da economia, tentando
diminuir o peso que da indústria
petrolífera o que, por consequência,
gera oportunidades noutras áreas
como a Agricultura e a Indústria. Em
Moçambique, com o inicio do projeto
de exploração de Gás, existem fortes
espectativas em relação a uma maior
dinamização de outros sectores
da economia criando necessidades
diversas de produtos e serviços.
Em conclusão, qualquer dos
três países se apresenta como
um mercado interessante para
investidores chineses.
QUAIS AS PERSPETIVAS
PARA O FUTURO?
A nossa estratégia, no curto prazo,
passa por sedimentar a nossa
posição nos mercados onde atuamos
e tornarmo-nos cada vez mais uma
referência na nossa área, isto é,
ao nível da consultoria financeira.
Angola e Moçambique são apostas
de longo prazo que todos os dias
vamos construindo. Temos a ambição
de continuar a crescer de forma
sustentada e, como tal, mantemo-nos
muito atentos a novos mercados e
oportunidades com a certeza, porém,
que todos os nossos projetos são
muito bem pensados e estruturados.
É neste cenário que acreditamos
convictamente que podemos crescer
e ajudar a crescer as empresas
e investimentos chineses em
Portugal, Angola e Moçambique.
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A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa multiplica as suas iniciativas ao serviço dos mais diversos sectores.
Veja o que já foi feito este ano e coloque na sua agenda os eventos que vão marcar o ritmo
das relações entre empresários e investidores de Portugal e da China

A CCILC PROSSEGUE a
sua dinâmica de crescimento,
multiplicando iniciativas:
Em 2017 a Câmara de Comércio
e Indústria Luso-Chinesa já
desenvolveu diversas atividades, ao
serviço dos mais diversos sectores.
Desde o já referido programa China
Start, cuja primeira edição decorreu
em março, antecedida de mais de 6
sessões de esclarecimento por todas
as incubadoras do país. A próxima
edição ocorrerá em setembro –
não perca! A CCILC acolheu ainda
inúmeras delegações, nomeadamente
na qualidade parceira e/ou
coorganizadora de outros eventos
como a Horasis Global Meeting,
Lisbon Investment Summit, FIN2017,

entre outros, aos quais puderam
ser apresentadas dezenas de
oportunidades para investimento e
empresas portuguesas à procura do
melhor caminho para os primeiros
passos no mercado chinês.
Ao longo dos próximos 3 anos a
CCILC procurará abrir a sua primeira
delegação na China continental,
modernizar a delegação de Macau
que já leva 25 anos, além da
abertura de uma representação
no Porto, ampliando assim a sua
capacidade de fazer chegar os seus
serviços a uma rede mais ampla
de empresas, designadamente
nas áreas de apoio ao comércio
externo, ao investimento direto,
à formação executiva, às

traduções, comunicação, etc.
Até ao fim deste ano, a CCILC
organizará a 2.ª edição do programa
China Start, em setembro, marcará
presença, como já é habitual, em
outubro, na Macao International
Fair (MIF). Já em novembro será
organizada a IV Gala Portugal-China
para a entrega de Prémios de Mérito
Empresarial, sendo que terminará
o ano com a possibilidade de
uma forte presença na Luxury
Property Show (LPS), em Xangai,
com um “Pavilhão Portugal”
para todas as empresas que
pretendam uma visibilidade
reforçada junto dos investidores
chineses – Manifestações de
interesse até 15 de julho!

Contamos com a sua participação!
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PACK EXPLORADOR

Courrier Internacional
+ Visão História

PACK COOL

Exame Informática
+ Blitz

JÁ SABES O QUE VAIS LER

ESTE VERÃO?

ESCOLHEMOS PARA TI A LEITURA CERTA
PARA AS FÉRIAS PERFEITAS

PACK RELAX

Exame
+ Expresso (digital)
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Caras Decoração
+ Visão
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PACK ROMANCE
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Caras Decoração + Visão
3 meses | 15€ x 2*

Courrier Internacional + Visão História
3 meses | 15€ x 2*

Exame + Expresso (digital)
3 meses | 19,90€ x 2*

Blitz + Exame Informática
3 meses | 15€
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