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一、中葡合作发展基金简介

Sobre o Fundo de Cooperação

中葡合作发展基金
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p2

设立背景 Contexto
2010年11月13日，时任中国国家总理温家宝在中葡论坛
第三届部长级会议上宣布，“为促进中国与葡语国家间的金
融合作，中国内地和澳门的金融机构将发起设立规模为10亿
美元的中葡合作发展基金。”
Com o objectivo de alargar o âmbito da cooperação
econó mica, no sentido de promover um desenvolvimento de
maior envergadura, em áreas mais abrangentes e a um nível
mais elevado, o Governo Central anunciou seis medidas
políticas, uma das quais foi a criação de um Fundo de
Cooperação e Desenvolvimento entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, no valor total de mil milhõ es de dó lares
norte-americanos.

2013年6月26日，中葡合作发展基金正式设立，委托中非基金进行管理。
No dia 26 de Junho de 2013, o Fundo de Cooperação e Desenvolvimento ChinaPaíses de Língua Portuguesa foi oficialmente criado. O Fundo de Cooperação é
administrado por uma equipa de gestão especializada.
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基本情况 Visão Geral
基金规模

Dimensão

总规模10亿美元，首期基金规模1.25亿美元，二期规模8.75亿美元

Valor total de mil milhõ es de dó lares, com capital inicial de 125 milhõ es de
dó lares; segunda injecção de capital no valor de 875 milhõ es de dó lares

① 中葡论坛秘书处、成员国政府部门推荐
Recomendação do Secretariado Permanente do Fó rum para a Cooperação
Econó mica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e
dos departamentos governamentais dos países membros

项目来源

Origem dos Projectos

② 基金管理团队自行开发
Projectos desenvolvidos pela equipa de gestão do Fundo de Cooperação

③ 成员国企业或投资机构等申报
Propostas apresentadas por empresas, instituiçõ es de investimento, etc

④ 其他来源 Outras fontes

决策机构

基金管理人派出专业代表组成的投资委员会决策
Ó rgãos de Decisão Comissão de investimento formada por profissionais da equipa
de gestão do Fundo de Cooperação
中葡合作发展基金
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股东支持 Parceiros – Apoio

國家開發銀行
Banco de
Desenvolvimento

da China

澳門工商業發展基金
Fundo de
Desenvolvimento
Industrial e Comercial de
Macau

中非發展基金
Fundo de
Desenvolvimento
China-Á frica
(CADFund)

股东给予中葡基金全面支持
Apoio abrangente dos parceiros
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二、投资宗旨和要求
Princípios e Critérios

中葡合作发展基金
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基金特点 Características

1

政府支持 Apoio governamental

2

市场化运作 Operação orientada para o
mercado
兼顾投资收益及社会效益

3

Operação visando retornos positivos
sobre o investimento e benefícios
sociais
中葡合作发展基金
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基金作用 Funçõ es
1. 为发现了投资机会但缺少资金的企业提供资金支持
融资
Serviços
Financeiros

Apoio financeiro a empresas que procuram oportunidades de
negó cio mas que não possuem capital suficiente para investir

2. 为有资金实力但不 愿独自承担风险的企业分担风险

Diversificação do risco para empresas financeiramente só lidas mas
que procuram não assumir por inteiro o risco de um investimento

1. 为缺少葡语国家或中国经验的企业寻找投资机会

融智

Serviços de
Consultadoria

Desenvolvimento de projectos para empresas que não possuam
experiência nos mercados da China e dos Países de Língua
Portuguesa

2. 为希望吸引外资的葡语国家和中国政府寻找合作伙伴

Desenvolvimento de ligaçõ es com potenciais parceiros e apoio ao
investimento directo estrangeiro na China e nos Países de Língua
Portuguesa
中葡合作发展基金
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投资理念 Estratégia de Investimento

携手企业
服务战略
Em colaboração
estreita com os
parceiros, no âmbito
da estratégia
nacional

跨越市场
协同发展
Ligação entre
diferentes
mercados para
beneficiar o
desenvolvimento
mútuo

嫁接资源
提升价值
Integração de
recursos, foco no
aumento do valor
acrescentado
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投资区域 Países para Investimento

Macau, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e TimorLeste
中葡合作发展基金
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投资领域 Á reas para Investimento

1

2

重点投资交通、电信等基础设施、农业、制造业、能源和自然资源
等领域。
Infra-estruturas, agricultura, indú stria, energia e indú stria
mineira são os principais sectores para investimento.
不从事担保业务和成员国禁止的投资。
O Fundo de Cooperação não deve oferecer garantias de negó cio ou

envolver-se em qualquer projecto proibido pelos países membros.

3

结合成员国自然禀赋特点、政府鼓励外国投资进入的行业领域自主
选择投资项目。
Prioridade a projectos de investimento estrangeiro em áreas
encorajadas pelos Governos dos países membros, de acordo
com as características de cada país.
中葡合作发展基金
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三、股东优势
Vantagens para os Parceiros

中葡合作发展基金

p12

澳门股东优势——澳门中葡商贸合作平台重要作用
Vantagem para Macau --- Papel-chave de Plataforma para a Cooperação
entre a China e os Países de Língua Portuguesa

中葡商贸
合作平台
Plataforma Comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa
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区位优势
Vantagem
Regional

政府&企业支持
Apoio
Governamental
e
Empresarial

澳门是东西方信息与文化的交汇地，拥有完善的基础设施、完备的金
融服务体系、自由开放的商业环境及大量中葡双语人才

Macau, como centro onde se cruzam a informação e cultura Oriental e
Ocidental, possui infra-estruturas modernas, um sistema de serviços
financeiro abrangente e um ambiente de negó cios livre e aberto;
Macau conta também com vários profissionais bilingues em Chinês e
Português.

1. 澳门特区政府及其下属机构贸促局、经济局等大力支持

O Fundo de Cooperação conta com o apoio do Governo da RAEM,
incluindo do IPIM e da DSE.

2. 澳门各行业企业的广泛关注

O Fundo de Cooperação tem recebido bastante apoio por parte
das empresas de diversos sectores.
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内地股东优势——国家开发银行
Vantagens para os Parceiros — Banco de Desenvolvimento da China
•

国家开发银行成立于1994年，是直属
中国国务院领导的政策性金融机构。
2008年12月改制为国家开发银行股份有
限公司，2015年3月，国务院明确国开
行定位为开发性金融机构。

O Banco de Desenvolvimento da China (CDB) foi criado em 1994 como
um banco pú blico sob orientação directa do Conselho de Estado. A
instituição foi constituída com a denominação China Development Bank
Corporation em Dezembro de 2008; em Março de 2015, o Conselho de
Estado definiu oficialmente a instituição como uma instituição de
financiamento para desenvolvimento.

机构性质与业务领域 Características e Á reas de Acção
对外投融资 合作银行
Banco de Cooperação no
investimento e
financiamento externo

开发性 金融机构
Instituições financeiras
com foco nos projectos
de exploração

机构性质
Natureza da
Instituição

中长期信贷 银行
Bancos de Crédito
a médio e longo
prazo

业务领域
Áreas de Acção

投资
Investimento

贷款
Crédito

债券
Obrigações

租赁
Locação

证券
Acções

国家开发银行业务数据 Principais Indicadores Operacionais

截止2015年末，国家开发银行资产总额
12.62万亿元，贷款余额9.21万亿元；累计
本息回收率98.78%，连续16年保持高位；
净利润1,027.88亿元，ROA 0.90%，ROE
11.74%，资本充足率10.81%。目前，开行
在葡语国家贷款总额超过250亿美元
No final de 2015, o CDB possuía
activos no valor de RMB12,62 biliõ es,
uma carteira de empréstimos de
RMB9,21 biliõ es e uma taxa acumulada
de recuperação de crédito de 98,78%,
sendo líder de mercado pelo 16.º ano
consecutivo. A instituição registou
lucros líquidos de RMB102,788 milhõ es,
uma taxa de retorno sobre os activos
de 0,90%, uma taxa de rendimento de
capital de 11,74% e um nível de
adequação de capitais de 10,81%. Até
ao momento, o CDB concedeu
empréstimos no valor de 25 mil
milhõ es de dó lares para projectos nos
Países de Língua Portuguesa.

四、管理团队专长
Experiência da Equipa de Gestão
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中非发展基金是2006年中非合作论坛北京峰会的重要举措
中国第一只对非投资基金
O CADFund foi o primeiro fundo da China direccionado para investimento em
África

Anunciado a 4 de
Novembro de 2006

Inaugurado a 26
de Junho de 2006

Aumento de capital a 4
de Dezembro
de 2015
中葡合作发展基金
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管理团队（Equipa de Gestão）
前台
Linha da Frente
独立专业团队，负责项目开发及分析
Equipa extremamente profissional,
dedicada
à
análise
e
desenvolvimento de projectos.
项目经验丰富，团队累计投资年限超
过30年。
Equipa de investimento com mais
de 30 anos de experiência
acumulada no sector.

专注
Concentração

中后台
Gestão Experiente
中葡基金分享中非基金管理团队在
项目开发、行业分析、国别调研、
法律合规、风险控制、项目评审等
方面的成熟经验。
O Fundo de Cooperação faz uso da
experiência da equipa de gestão do
CADFund para, entre outros, analisar
o potencial dos projectos, avaliação
de projectos, assegurar em
conformidade com a legislação,
estratégias de controlo de riscos, etc.

共享
Partilha de
recursos
中葡合作发展基金
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业务情况（Visão Geral das Operaçõ es）
中非发展基金有力带动中国企业走进非洲
项目覆盖36个国家

有效提升非洲自身经济造血功能

O CADFund já investiu em 36
países africanos

•

投资情况：截至目前，累计对36个非洲国家88个项目决策
投资超过40亿美元，带动中国企业对非投资约170亿美元。

•

Investimento: O CADFund já investiu em 88 projectos em 36
países africanos, num valor superior a 4 mil milhões de dólares;
e que podem atrair 17 mil milhões de dólares em investimento
de empresas chinesas.

•

发展贡献和社会责任：基金所投资的项目可增加非洲当地
出口，创造就业机会，直接惠及100多万当地雇员、家庭和
项目所在地社区民众。

•

Responsabilidade Social: Os projectos apoiados pelo CADFund
contribuem para o aumento das exportações locais,
beneficiando mais de 1 milhão de habitantes da África.
中葡合作发展基金
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南非家电产业园项目
Parque Industrial de Electrodomésticos da Hisense na Á frica do Sul

投资案例（Projecto de
Investimento）
合作伙伴：海信集团
Parceiro: Grupo Hisense

项目年产能56万台电视和45万台冰箱，助力提升当地制造业水平，可为当地创
造500个直接就业岗位和2000个间接就业岗位
Produção anual de 560.000 televisões e 450.000 frigoríficos
Contribuiu para uma nova era de produtos “Made in Africa”
Contribuiu directamente para a criação 500 postos de trabalho e, indirectamente,
para empregar cerca de 2.000 habitantes locais
22

加纳深能安所固电厂项目

Central Eléctrica Sunon-Ansogli no Gana
投资案例（Projecto de Investimento）

合作伙伴：深圳能源
Parceiro: Shenzhen Energy

项目总装机容量为56万千瓦，可提供加纳全国发电量的20%以上，对缓解加纳西
非电力供应紧张的局面起着至关重要的作用，已成为西非地区“样板工程”
 Capacidade de produção de 0.56 MkW
Terá capacidade para produzir cerca de 20% da electricidade consumida pelo Gana,
desempenhado um papel fundamental na estabilização do fornecimento de energia
eléctrica no Gana e na região da Á frica Ocidental
23
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