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Exposição dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa

P L P E X

Um espaço privilegiado dentro da Feira Internacional de Macau (MIF) onde se promovem os produtos e 

serviços das empresas dos Países de Língua Portuguesa. Para além do espaço de exposição, conta ainda com 

um espaço exclusivo de seminários e apresentação cultural dos países presentes.

Esta será a 4ª edição deste projecto do governo local que se insere numa inicia�va maior chamada 3 Centros 
e que permite a todos os presentes interessados ter um espaço de exposição constante no mercado. 

A MIF terá este ano a sua 25ª edição, é o maior evento de cariz económico e comercial de Macau e serve 

como plataforma de ligação com a China con�nental com especial ênfase na Região do Delta do Rio das 
Pérolas. O comércio mul�lateral é promovido através da organização de fóruns, conferências, reuniões 
de business matching e negociações com compradores. 



Numa sociedade em que os negócios são muitas vezes 

potenciados pelas relações pessoais, promover as 
conexões, seja em espaços organizados dentro do 
evento ou nos eventos paralelos é essencial!

G U A N X I
A importância das relações

Macau está cada vez mais a desenvolver-se como plataforma regional de comércio e serviços económicos 

para a promoção da cooperação económica e comercial entre a China Con�nental, a entrada e saída de 
mercadorias, capital e pessoas podem ser feitas de forma gratuita e os procedimentos de inves�mento e 
formação de empresas são rela�vamente simples. 

Atualmente, Macau mantém relações comerciais com mais de 100 países em todo o mundo e está afiliado 
a mais de 50 organizações internacionais. As a�vidades comerciais são realizadas de acordo com prá�cas 
internacionais, proporcionando um ambiente ideal para os inves�dores que escolhem Macau para 
desenvolverem os seus negócios. 
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03  Actividades Paralelas
      A AJEPC, paralelamente à PLPEX, promove eventos de 
networking, como o Cocktail Networking, uma oportunidade 
para, em ambiente mais informal, ter contacto com 
potenciais parceiros. São também organizadas algumas 
reuniões e visitas a entidades locais.

01  Fórum de Jovens Empresários
        Em 2020 a AJEPC promoverá, com o apoio do IPIM, pelo 
6º ano consecutivo, o Fórum de Jovens Empresários dos 
Países de Língua Portuguesa e da China, uma oportunidade 
para representantes institucionais e empresários 
partilharem a sua experiência e visão dos seus mercados.

02 Actividades no evento
      Ao longo do evento são promovidas diversas actividades 
promotoras de conhecimento ou de contacto com 
potenciais parceiros, clientes, distribuidores como as 
reuniões de business matching ou as provas de produtos 
alimentares.

04  Cultura
       A cultura é uma parte muito importante de quem somos 
e do como fazemos por isso a AJEPC leva sempre actividades 
culturais que servem como promotores da curiosidade e 
chamariz para os stands da nossa delegação.



PARTICIPANTE (sem stand) 1600€

Voo em económica (partida a 19/10 e regresso a 26/10 de Lisboa)

Hotel com pequeno-almoço

Ferry Boat (HK - Macau - HK)

Shuttle bus Hotel - Feira - Hotel

Serviços de tradução durante a feira

Reuniões de Business Matching

Fóruns e Conferências

Cocktail Networking

EXPOSITOR (com stand) 2560€

Voo em económica (partida a 19/10 e regresso a 26/10 de Lisboa)

Hotel com pequeno-almoço

Ferry Boat (HK - Macau - HK)

Shuttle bus Hotel - Feira - Hotel

Stand de 9m2 (inclui mesa, 2 cadeiras, 2 prateleiras, balcão e decoração da parede anterior) 

1 palete de produtos não refrigerados (entrega até dia 17 de Julho)

Serviços de tradução durante a feira

Reuniões de Business Matching

Fóruns e Conferências

Cocktail Networking

Refeições, deslocações por meios próprios, tradução personalizada, envio de amostras por ia aérea, materiais 

adicionais não estão incluídos nos valores de participação. 
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Hall B

Condições de 
Participação

CUSTOS ADICIONAIS

Acompanhante em quarto individual 1600€

Acompanhante em quarto partilhado 1160€

Processo de Visto para a China (Lisboa) 160€

Envio de amostras por carga aérea - orçamento mediante packing list (não transportamos congelados)


