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中葡第三方市场合作研修班日程草案 

 Programa Provisório 

 Seminário sobre a Cooperação Empresarial Luso-Chinesa em Mercados Terceiros 

14/9-23/9 

时间 内容 备注 

9 月 14 日（周

三） 

14 de setembro 

(quarta feira)  

开幕式（中国线上，葡萄牙线下，交传） 

Cerimónia de Abertura  

Formato online na China, presencial (The 

Old House) em Portugal, tradução 

consecutiva 

开幕式葡学员现场集中参

会。 

Todos os participantes 

encontram-se concentrados 

no mesmo espaço para 

assistirem à Cerimónia de 

Abertura  

北京时间 17:00 

里 斯 本 时 间

10:00 

17h00 hora de 

Pequim, 10h00 

hora de Lisboa 

中国商务部培训中心领导致开幕词并

主持 

Discurso de Abertura pelo 

Presidente/Vice-Presidente da AIBO 

(Academy for international Business 

Officials) do MOFCOM 

10 分钟（含交传时间），线

上 

10 minutos （ Incluindo a 

tradução consecutiva ） , 

online 

 

 中国商务部欧洲司司长讲话   

Discurso do Diretor-geral dos Assuntos 

Europeus do Ministério do Comércio da 

China 

10 分钟（含交传时间），线

上 

10 minutos （ Incluindo a 

tradução consecutiva ） , 

online 

 葡萄牙经济与海洋部经济活动总司长

讲话（代表葡协办方） 

Discurso da Diretora-geral das Atividades 

Económicas do Ministério da Economia e 

do Mar de Portugal 

10 分钟（含交传时间），线

下 

10 minutos （ Incluindo a 

tradução consecutiva ） , 

presencial 

 中国驻葡大使讲话 

Discurso do Embaixador da China em 

Portugal 

10 分钟（含交传时间），线

下 

10 minutos（Incluindo a 

tradução）, presencial 
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 葡萄牙驻华大使讲话 

Discurso do Embaixador de Portugal na 

China 

10 分钟（含交传时间），线

上 

10 minutos （ Incluindo a 

tradução）, online 

 讲师代表葡萄牙基础设施局局长讲话 

Discurso do Presidente da IP 

(Representante dos Oradores)   

10 分钟（含交传时间），线

上 

5 minutos （ Incluindo a 

tradução）, online 

 学员代表讲话 

Discurso do Administrador Executivo da 

AEP (Representante dos Participantes) 

10 分钟（含交传时间），

线上 

10minutos（Incluindo a 

tradução）, online 

 商务部培训中心领导宣布开班 

Anúncio de Abertura do Seminário pelo 

Presidente/Vice-Presidente da AIBO 

(Academy for international Business 

Officials) do MOFCOM   

2 分钟 

2 minutos 

 

 第一讲中国国情概况：主要介绍新中国

成立 70 年、改革开放 40 年以来，中国

的政治、经济、社会、文化等发展现状

以及所取得的成就；中国当前的双循环

战略 (45 分钟) 

1º Painel: Situação atual da China: 

Introduz principalmente a situação atual 

e as realizações do desenvolvimento 

político, económico, social e cultural da 

China nos 70 anos que se seguiram à 

fundação da Nova China e dos 40 anos de 

Reforma e Abertura. Apresentação do 

conceito de política de dupla circulação 

（45minutos） 

45 分钟 

45minutos 

 工作午餐 

Almoço de abertura 

 

9 月 15 日-22 日 学员自由选择时间完成各学科 



 3 

15 a 22 de 

setembro 

(Sessões Online) 

Em relação às sessões online, caso os participantes não tenham 

disponibilidade de assistirem às sessões em simultâneo com o orador, 

poderão assistir num horário mais conveniente, pois todas as sessões 

serão publicadas no website do organizador.  

No entanto, terão de assistir a todas as sessões antes do encerramento 

do Seminário.   

1.主要课程 Principais intervenções 

第一讲：中国国情概况：主要介绍新中国成立 70 年、改革开放 40 年以来，中国的政

治、经济、社会、文化等发展现状以及所取得的成就；中国当前的双循环战略 (45 分

钟, 开幕式当日) 

1º Painel: Situação atual da China: Introduz principalmente a situação atual e as realizações 

do desenvolvimento político, económico, social e cultural da China nos 70 anos que se 

seguiram à fundação da Nova China e dos 40 anos de Reforma e Abertura. Apresentação 

do conceito de política de dupla circulação. （45minutos no dia 14, após o anúncio de 

abertura do seminário） 

 

第二讲：中葡第三方市场合作重点领域和市场以及中非基金等融资支持(45 分钟) 

 2º Painel: Áreas de interesse da cooperação em mercados terceiros China-Portugal e 

principais mercados. Apresentação dos apoios financeiros, tal como, o Fundo China-África.  

（45minutos） 

 

第三讲：中国的电子商务发展,包括法律法规、物流、仓储、平台、配送和成本等情况

（45 分钟） 

3º Painel: O e-commerce na China incluindo Regras e legislação, logística, armazenamento, 

centros de distribuição e custos, etc.  (45 minutos) 

 

第四讲：中国对外投资战略和政策介绍(45 分钟) 

4º Painel : As Políticas e estratégias de investimento direto chinês no estrangeiro.（45 

minutos） 

 

第五讲： 共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望解读, 主要介绍带路倡议的进展、

成效和未来(45 分钟)  

5º Painel: A proposta da construção conjunta de “Uma Faixa, uma Rota”: Progresso, 
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contribuição e interpretação das perspetivas, introduzindo principalmente os progressos, a 

eficácia e o futuro de “Uma Faixa, uma Rota”. （45 minutos） 

 

第六讲： 葡萄牙基础设施局讲解中国与葡萄牙在葡语国家基础设施领域的合作(45 分

钟)  

6º Painel: A Cooperação luso-Chinesa nos mercados de língua portuguesa em 

Infraestruturas pela IP.  (45 minutos) 

 

第七讲：中国与葡萄牙及葡语国家带路合作现状：主要介绍中国与葡语国家在带路合

作中成果和可示范案例；(45 分钟) 

7º Painel: O estado presente da cooperação de “Uma Faixa, uma Rota” entre a China e os 

países de língua portuguesa na cooperação em “Uma Faixa, uma Rota”. (45 minutos) 

  

第八讲: 内地与澳门经贸关系, 主要介绍 CEPA 的作用和成效以及澳门在大湾区的角

色为中葡第三方市场合作带来的机遇；（45 分钟）  

8º Painel: As relações económicas entre o Continente e Macau: Introduzindo 

principalmente o papel e a eficácia do CEPA e as oportunidades de cooperação tripartida 

na Grande Baía de que Macau faz parte. （45minutos） 

 

第九讲：中国欧盟带路第三方市场合作探索：主要介绍中国与欧盟企业在带路沿线国

家第三方合作探索；(45 分钟) 

9º Painel: A exploração da cooperação no mercado de terceiro de "Uma Faixa, uma Rota” 

entre a China e a União Europeia: Introduzindo principalmente a exploração de cooperação 

de terceiro entre a China e as empresas da UE em países ao longo de Uma Faixa, uma Rota. 

（45minutos） 

 

第十讲：中英、中法两国带路第三方市场合作探索：主要介绍中国与英国和法国企业在带路沿

线国家第三方合作探索；(45分钟) 

10º Painel: A exploração da cooperação no mercado de terceiro de “Uma Faixa, uma Rota” 

entre a China e o Reino Unido e a França: Introduzindo principalmente a exploração da 

cooperação de terceiro entre empresas chinesas, britânicas e francesas em países ao longo 

de Uma Faixa, uma Rota. （45 minutos） 
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9 月 23 日周五 

23 de setembro 

(sexta feira) 

闭幕式（中国线上，葡萄牙线下，交传） 

Cerimónia de Encerramento 

Online na China, presencial （ The Old 

House) em Portugal, tradução 

consecutiva 

与开幕式相同，以线上线

下结合方式 

No mesmo formato da 

Cerimónia de Abertura 

北京时间 17:00 

里 斯 本 时 间

10:00 

17h00 hora de 

Pequim, 10h00 

hora de Lisboa 

讲师代表与学员圆桌交流总结，承办单

位主持 

Mesa Redonda: Súmula das opiniões dos 

vários oradores e alunos, organizado pelo 

organizador do Seminário 

60 分钟  

60 minutos 

北京时间 18:00 

里 斯 本 时 间

11:00 

18h00 hora de 

Pequim, 11h00 

hora de Lisboa 

葡萄牙企业分享与中国企业共同开拓

第三方市场经验(葡方指定) 

Partilha de experiências sobre a 

cooperação em mercados terceiros por 

uma empresa portuguesa a designar e 

convidar pela parte portuguesa 

葡方指定并邀请 

A designar e convidar pela 

parte portuguesa 

10 分钟(含翻译时间) 

10 minutos （ incluindo a 

tradução） 

 讲师代表发言 

Intervenção do Representante dos 

oradores 

10 分钟(含翻译时间) 

10 minutos （ incluindo a 

tradução） 

 学员代表发言 

Intervenção do Representante dos 

participantes (a confirmar)  

10 分钟(含翻译时间) 

10 minutos （ incluindo a 

tradução） 

 葡萄牙协办方代表致辞 

Discurso do representante do 

coorganizador de Portugal (a confirmar) 

10 分钟(含翻译时间) 

10 minutos （ incluindo a 

tradução） 

  商务部培训中心领导致闭幕词并宣布

结业 

Discurso e anúncio de Encerramento 

10 分钟(含翻译时间) 

10 minutos （ incluindo a 

tradução） 
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pelo Presidente/Vice-Presidente da AIBO 

(Academy for international Business 

Officials) do MOFCOM  

 工作午餐 

Almoço de encerramento 

 

  研修班结业 Fim do Seminário   

     

 


