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一、投资标准
Critérios de Investimento
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（一）投资方式 Modelos de Investimento
投资工具
Tipos de Investimento
1. 股权投 Capital
直接以普通股方式投资企业或项目。
Investimento directo em acçõ es
ordinárias de empresas ou projectos.
2. 准股权投资 Quase-Capital
优先股、混合资本工具、可转债等形式。
Acçõ es preferenciais, instrumentos
híbridos de capital e obrigaçõ es
convertíveis.

合作模式
Modelos de Cooperação
1. 由中葡基金、成员国企业共同出资组建合资
公司对成员国企业或项目 进行投资。
O Fundo de Cooperação e empresas dos países
membros criam joint ventures para investir em
negó cios ou projectos nesses países.

2. 中葡基金直接投资入股成员国企业或项目。
O Fundo de Cooperação investe directamente ou
adquire acçõ es nas empresas ou projectos nos
países membros.

3. 中葡基金与国际金融机构联合投资成员国企
业或项目。
O Fundo de Cooperação e instituiçõ es financeiras
internacionais investem conjuntamente em
negó cios ou projectos nos países membros.
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（二）投资标准 Critérios de Investimento
•

合作
企业
Parceiros

合作
项目
Projectos

•
•
•
•

依法注册经营 Empresa legalmente registada e com
operações num dos países membros
先进的行业技术和经验 Deve empregar tecnologia industrial
avançada e possuir vasta experiência no sector
良好的出资能力 Possuir capacidade de investimento
经验丰富、诚实守信的管理团队 Possuir uma equipa de
gestão experiente e de confiança
良好的业绩和诚信记录 Boa performance operacional e bom
registo de credibilidade

• 位于成员国国家Localizados nos países membros
• 市场前景良好，有快速稳定增长潜力，能够产生良好的
现金流，有财务盈利能力Prospecção de mercado
positiva, com potencial de crescimento rápido e
estável, bem como capacidade de gerar um fluxo
satisfatório de receitas e ser rentável financeiramente
• 退出通道 Devem oferecer canais de saída para os
investidores
• 促进改善当地经济民生 Devem promover o
desenvolvimento económico local e melhorar a
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（二）投资标准 Critérios de Investimento

投资
规模
Escala

• 基金根据项目风险管控要求，对投资单一企业、项目、
行业等设立投资限额，并根据投资战略变化调整。
Com base na gestão do risco e nos requisitos do
projecto, o Fundo de Cooperação determina o limite
de investimento em cada empresa, projecto ou
indústria, ajustando a escala do investimento de
acordo com as alterações à estratégia de
investimento.
• 基金作为财务投资人原则上不控股，不做第一大股东，
监控企业运营但不参与日常管理。 Em princípio, o
Fundo de Cooperação – enquanto investidor
financeiro – não toma controlo accionista e não deve
ser o maior accionista. Deve supervisionar a
operação comercial, mas não participar na gestão
diária.
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（二）投资标准 Critérios de Investimento

投资
期限
Prazo

投资
限制

• 基金根据项目行业特性、投资回报水平、风险状况、退
出方式等因素决定投资期限，对单个项目的持有期原则
上为4-6年。
O Fundo de Cooperação decide sobre a duração do
investimento com base em vários factores, como as
características industriais do projecto, o retorno sobre
o investimento, perfil de risco, timing e conclusão do
investimento. Em princípio, o período de investimento
num único projecto é de 4 a 6 anos.

• 基金不从事担保业务和成员国禁止投资的项目。
O Fundo de Cooperação não deve oferecer garantias
de negócio ou envolver-se em qualquer projecto de
investimento proibido pelos países membros.

Restrições
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（二）投资标准 Critérios de Investimento

投资
收益
Retorno

• 基金按照商业化原则运作，投资收益不低于基金要求的
门槛收益率，该收益率由中葡基金根据所投项目收益、
风险等因素决定
O Fundo de Cooperação opera em conformidade com os
princípios comerciais; o retorno sobre o investimento
não deve ser inferior à taxa mínima estabelecida em
função das receitas, riscos e outros factores.
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（二）投资标准 Critérios de Investimento

投资
退出
Saída

• 基金投资后考虑在一定期限内退出，主要退出方式为：
O Fundo de Cooperação irá concluir o investimento
dentro de determinado período, preferencialmente
através dos seguintes métodos:
1. 协议转让退出。中葡基金持有企业股权由企业本身或大
股东回购，或转让给被投企业其他股东或第三方投资者.
Acordo de transferência – Acções detidas pelo Fundo
de Cooperação são compradas pelas próprias
empresas ou principais accionistas, ou transferidas
para outros accionistas da empresa ou investidores p8
terceiros.
2. 上市退出。中葡基金通过其投资企业在境内外证券市场
上市实现退出。Saída através de listagem – O Fundo
de Cooperação pode retirar-se do projecto através da
listagem da empresa em bolsa de valores nos
mercados nacionais ou estrangeiros.
3. 其他退出方式 Outros métodos.
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二、投资流程
Procedimentos de
Investimento
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（一）项目开发 Desenvolvimento do Projecto

• 投资项目来源包括：
1. 中葡论坛秘书处、成员国政府部门推荐；
2. 基金管理团队自行开发；
3. 成员国企业或投资机构等申报；
4. 其他项目来源。

• Potenciais projectos de investimento incluem:
1. Recomendações do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação
Económica e Comercial entre a China e Países de Língua Portuguesa e dos
departamentos governamentais dos países membros;
2. Projectos desenvolvidos pela equipa de gestão do Fundo de Cooperação;
3. Propostas apresentadas por empresas ou instituições de investimento dos
países membros;
4. Outras fontes.
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（二）项目筛选 Selecção de Projectos
1. 有意申请基金投资的被投资企业或其股东向基金项目材料，根据项目不同阶段
可能包括项目概况、财务分析、可行性研究报告等。
2. 根据合作伙伴提交的申请，基金投资团队对你投资项目进行初步调查、了解和
筛选，综合各方信息后，明确基金初步投资意向。
1. As empresas interessadas ou os respectivos accionistas podem candidatar-se
através do impresso de candidatura ao Fundo de Cooperação. Com base nas
necessidades de cada projecto, os documentos terão que incluir uma introdução
sobre o projecto, análise financeira, estudo de viabilidade, etc.
2. Com base no impresso de candidatura apresentado pelas partes interessadas, a
equipa de investimento irá realizar investigações preliminares para conhecer e
seleccionar os candidatos e elaborar opiniões iniciais, de acordo com a informação
recolhida.
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（三）意向确立 Definição de Intençõ es
•
•

经投资筛选后对基金有初步投资意向的项目，与合作伙伴协商合作方案，确
定双方合作框架。基金组成项目投资团队，准备开展尽职调查等工作。
Depois do processo de selecção, um programa de cooperação será negociado
entre os parceiros para determinar o enquadramento de cooperação e será
estabelecida uma equipa de investimento para efectuar os respectivos
trabalhos.

（四）尽职调查 Análise e Investigação
•

•

尽职调查内容包括市场、财务及法律调查、与公司股东和公司管理层面谈、
对合作伙伴及项目进行实地考察等，对公司的设施以及经营状况开展评估。
根据需要，基金可聘请专业律师事务所及会计师事务所等机构对公司相关法
律问题和财务状况等进行调查和审计。
A análise e investigação inclui actividades ligadas a estudos de marketing,
estudos financeiros e jurídicos, entrevistas com os accionistas e a
administração da empresa, visitas ao local de implementação do projecto,
realização de auditorias à empresa e às condições operacionais, etc. Conforme
necessário, a equipa de investimento pode solicitar o apoio de empresas de
advogados, de contabilidade e de outras instituições para estudos e auditorias
ligadas às questões financeiras e legais da empresa.
中葡合作发展基金
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（五）商务谈判 Negociaçõ es Comerciais

• 尽职调查后，投资团队同拟投企业就投资要点进行商务谈判，达成基
于。投资条件。的约定。此约定主要包括预计投资金额、投资形式、
投资退出约定以及公司进行交易的主要条款和条件，合作或合资企业
的治理结构及管理架构。
• Após o processo de análise e investigação, a equipa de investimento
deve negociar com a empresa, os termos do acordo a assinar, de modo
a alcançarem um consenso relativamente às “condições do
investimento”, nomeadamente sobre o valor do investimento proposto,
modelo do investimento, modelo de investimento, acordo na
desistência do investimento, termos e condições para as empresas
efectuarem negócios, e a estrutura de funciomaento e gestão de
empresas de parceria e de investimento misto.
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（六）投资批准 Aprovação do Investimento

• 投资团队准备投资建议书并提交基金投资决策机构。基金投资决策机
构审查该投资建议书，作出是否同意投资的决定，得到批准的投资将
同时确定投资的主要条款和条件。该条款和条件将提交给拟投资的企
业(公司)，经确认同意后，开始准备投资文件。
• A equipa de investimento é responsável pela preparação e
apresentação de propostas de Investimento à Comissão de Avaliação
de Investimentos. Após a aprovação do projecto de investimento, os
termos e condições da proposta de investimento são definidos e
comunicados à empresa. Após acordo mútuo, os contratos devem ser
lavrados.
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（七）签署投资法律文件 Assinatura dos Documentos Legais
•
•

基金与合作伙伴谈判并共同起草相关投资文件，该文件格明确双方达成的投
资条款以及双方的权利和义务。基金与被投资企业正式签署投资文件。
O Fundo de Cooperação e os parceiros negoceiam e elaboram em conjunto, os
documentos legais relevantes ao investimento, que detalham os termos e
condições do investimento, bem como os direitos e obrigações das duas
partes. Os documentos devem ser oficialmente assinados pelo Fundo de
Cooperação e a empresa investidora.

（八）向被投资企业资金拨付 Atribuição de Capital
•
•

按投资文件约定，基金向被投资企业拨付资金。
O Fundo de Cooperação atribui o capital para investimento à empresa de
acordo com os documentos de investimento assinados por ambas as partes.

中葡合作发展基金

p15

（九）项目投资期内管理
Gestão do Projecto Durante o Período de Investimento
•
•

项目投资期内管理基金投资后，依据公司章程和签署的投资协议与合作伙伴
管理合资企业。同时，根据实际需要，基金还可为被投资企业提供增值服务
O Fundo de Cooperação e a entidade parceira devem trabalhar em conjunto na
gestão do projecto, com base nos estatutos da empresa e no acordo de
investimento assinado. Além disso, o Fundo de Cooperação pode ainda
providenciar serviços de valor acrescentado às empresas.

（十）投资退出 Conclusão e Saída do Investimento
•
•

按投资文件约定的退出方式投资退出
Conclusão e saída do investimento por parte do Fundo de Cooperação em
conformidade com o acordo de investimento.
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三、投资案例
Projectos de Investimento
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1. Parque Agrícola Wanbao em Moçambique
万宝莫桑比克农业园项目

中葡基金与万宝粮油、中非基金在莫桑比克共同投资建设粮食作物种植、加工、仓储和销售为一体
的综合产业化项目。
Projecto de cooperação entre a empresa Wanbao Cereal & Oil Co., o Fundo de Desenvolvimento
China-Á frica e o Fundo de Cooperação. A joint venture estabeleceu um parque agrícola em
Moçambique, incluindo plantação, processamento e armazenamento, bem como venda em
Moçambique e nos países vizinhos.
中葡合作发展基金
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2. Zhejiang Yonda - Produção e Distribuição de Equipamento para
Transmissão e Distribuição de Electricidade
浙江永达安哥拉输配电及供水器材生产与贸易项目

浙江永达与中非基金及中葡基金、安哥拉华丰建筑工程有限公司共同在安哥拉投资建设一条电杆生产
线（年产2万根）、一条PE管生产线（年产5000吨）。
Projecto de cooperação entre a empresa Zhejiang Yongda, o Fundo de Desenvolvimento ChinaÁ frica e o Fundo de Cooperação. A joint venture irá estabelecer duas linhas de produção: uma
para a produção de postes de electricidade, com capacidade anual de 20.000 postes; outra para
produção de tubos para cablagens, com capacidade anual para 5.000 toneladas. O montante de
investimento total é de 52.25 milhõ es de dó lares, o Fundo de Desenvolvimento investe em 5
milhõ es de dó lares, possuíndo uma quota de 13.8%.
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3. Projecto Solar Canadiano no Brasil
巴西阿特斯太阳能电站项目

中葡基金联合阿特斯阳光电力公司在巴西投资光伏电站项目，装机总量200MW，该项目预计于2017年下
半年并网发电。
O Fundo de Cooperação efectuou um investimento em parceria com a empresa Canadian Solar
para estabelecer uma central solar no Brasil com capacidade para produzir anualmente 200MW
de electricidade. A central deverá estar concluída e entrar em funcionamento no segundo
semestre de 2017.
中葡合作发展基金
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