
2016 Comitiva de Investimento de Empresários China-África 
Os empresários, educadores e celebridades do mundo das artes e cultura da China estão empenhados em 
efetuar trocas amigáveis entre os povos de ambos os países - Cabo Verde, e a China – contribuindo para o 
constante aprofundamento da cooperação bilateral. A comitiva visitará a República de Cabo Verde em 
novembro. 

 

Em 3 de Julho de 2016, o Fórum de Investimento China-África, junto com o Grupo de Prepare, realizou com êxito um almoço de boas-vindas ao ex-
presidente de Cabo Verde, Excelência Sr. Pires. Ao convite da Sua Excelência Sr. Ex-presidente de Cabo Verde e a Associação de Amizade China-

Cabo Verde, o Fórum de Investimento China-África decide formar a comitiva a visitar Cabo Verde. Aproveitando esta oportunidade, vamos 

investigar profundamente as condições e oportunidades favoráveis futuras nos dois países e comunicar com os líderes em relação às informações 
relevantes. 
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Membros da Comitiva de Investimento de Empresários China-África 

Líder da comitiva: Sr. Bob Huang – Secretário-geral do Fórum de 

Investimento China-África, presidente do Grupo de Prepare 

Bob Huang  é o secretário-geral do Fórum de Investimento China-África, líder 

da comitiva de investimento de empresários China-África (2016), vice-diretor 

da Junta Comercial da Vila dos Jogos Asiáticos, presidente do Grupo de 

Prepare, e líder das empresas Pan- Traduções (Pequim) International Cia., Lda. 

e Pan-Traduções (UK) International Traduções Lda. A Pan- Traduções 

International Traduções Lda. foi fundada em 2002. Enquanto líder visionário, 

Bob Huang fez com que a empresa se tornasse num fornecedor de excelência 

de serviços multilíngues. No ano transato, Bob Huang assumiu o cargo de 

presidente do Grupo de Prepare, cujo foco de negócios são os investimentos da China nas áreas de: 

infraestruturas, indústria, fabrico, comunicação, energia, farmacêuticos e cultura no mercado africano. Após ter 

assumido o seu posto, a empresa deu entrada numa senda de desenvolvimento robusto sob a sua liderança, 

conquistando o seu espaço num mercado sob  forte concorrência. 

Mais se acrescenta que Bob Huang é sócio do Clube Capital de Pequim, Clube da Américano de Pequim, 

Clube de Chang’an e da Associação Internacional de Clubes. 

Sr. Jiang Wenzhan – Mestre de pintura tradicional chinesa 

Jiang wenzhan, nascido em 1940, em Tancheng, na província de Shandong, 

formou-se no curso de pós-graduação da Faculdade de Pintura Tradicional 

Chinesa da Academia de Belas Artes de Xi’an, ali permanecendo após a 

conclusão da formação. Foi transferido para a Academia de Pintura 

Tradicional Chinesa de Xi’an como vice-presidente. Atualmente, Jiang é vice-

presidente da Associação de Artistas de Xi’an, membro da Associação de 

Artistas da China, pesquisador da Academia Nacional de Pintura da China, 

diretor da Associção de Pintura Chinesa, artista de primeiro nível nacional, 

professor visitante na Academia de Belas Artes de Xi'an, membro do Instituto 

de Pesquisa Histórica e Cultural da Província de Shaanxi, presidente 

honorário da Academia de Pintura de Flores e Pássaros da província de 

Shaanxi. 

Em 1996, a “Exposição de Pinturas de Jiang Wenzhan”, organizada 

conjuntamente pela Associação de Artistas da China, pelo Instituto de 

Pesquisa de Pinturas Tradicionais Chinesas e pelo Museu de Arte da China, 

foi realizada no Museu de Arte da China, e em seguida na turnê nacional. Dez 

anos após a obra “Jardim Hongcao da Montanha de Zhongnan” e no 50° 

aniversário em atividade, as obras de Jiang são mais uma vez exibidas no 

Museu de Arte Nacional da China e em turnê por todo o país, sendo bem 

recebidas pela crítica. As suas prestações artísticas têm sido abordadas pelas 

principais estações de rádio e televisão, jornais e revistas de todo o país. 
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Cheng Dai – Mestre de pintura tradicional chinesa 

Cheng Dai, nascida em Ningxiang, na província de Hunan, trabalha 

atualmente na Associação de Artistas da Província de Shaanxi, tendo servido 

anteriormente como vice-diretora do departamento de organização e 

comunicação. Dai formou-se na Academia de Belas Artes de Xi’an. A obra 

“Flores de Nabo” arrecadou o prémio de excelência na exposição da província 

de Shaanxi, em comemoração do 60° aniversário da fundação da República 

Popular da China, a mesma obra participou na sétima edição da Exposição 

Nacional de Pinturas de Flores e Pássaros, sendo incluída no álbum de mérito. 

A pintora recebeu o galardão de excelência da Exposição de Pinturas 

Tradicionais Chinesas dos dois lados do Estreito. Atualmente, Cheng é 

membro da Associação de Artistas da Província de Shaanxi, artista da 

Academia de Pinturas de Xi’an e da Academia de Pinturas de Flores e 

Pássaros da Província de Shaanxi. Publicou já um álbum em nome próprio 

com as suas obras pessoais, entre outras coleções de trabalhos meritórios. 

 

 

 

Sr. Yuan Gong – Presidente-executivo do Grupo Dalian Qisheng 

Aquicultura 

 

Yuan Gong é o presidente-executivo do Grupo Dalian Qisheng Aquicultura. A 

partir dos primeiros barcos de pesca, o grupo desenvolveu-se até atingir o 

estatuto de grupo integrado de aquicultura moderna de grande escala, tratando-

se atualmente de um dos líderes da área na China. O grupo é especializado no 

cultivo e processamento de frutos do mar e produtos derivados, tendo 

estabelecido protocolos de cooperação com universidades de referência na 

área. O grupo fornece atualmente vários hotéis de cinco estrelas e clubes de 

referência, tendo por várias vezes recebido certificações de fornecedor de 

qualidade. O presidente-executivo é membro do CCPPC da cidade de Dalian, 

tendo sido por várias vezes premiado por esta com a medalha de trabalhador 

modelo. Atualmente, o grupo encontra-se a expandir a sua atividade negocial 

na China e no exterior, buscando novas oportunidades de investimento e 

comércio. 
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Sr. Wang Lingchen – Presidente-executivo da Dalian Ruida 

Maquinaria Co., Lda. 

 

Wang Lingchen é membro da CCPPC da cidade de Dalian e presidente-

executivo da Dalian Ruida Maquinaria Co., Lda.. Possui um MBA pela 

Universidade Tsinghua, e arrecadou por várias vezes o título de cidadão 

modelo de Dalian. A sua companhia é uma empresa de referência no fabrico 

de maquinaria na China. A empresa possui uma rede de mais de 500 parceiros 

de longo prazo na área de fabrico. Atualmente, os produtos da companhia 

gozam de uma elevada popularidade e de uma carteira de clientes extensiva e 

estável. 

 

 

 

Sr. Shang Feng – Presidente Executivo do Grupo Lanzhou 

Mincheng 

 

Shang Feng, estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Lanzhou 

entre 1984 e setembro de 1988, possuindo um bacharelato em direito. 

Trabalhou por dez anos no Comitê dos Trabalhos Jurídicos e Escritório Geral 

do Assembleia Popular da província de Gansu. Durante este período, 

participou em tarefas de caráter legislativo para criação de leis e regulamentos 

regionais. 

Em 1997, funda o "Lanzhou Minzu - Centro de Comércio Co., Lda.". 

Após mais de 10 anos de atividade, a empresa torna-se num grupo de 

indústrias de grande porte, integrando negócios de desenvolvimento 

imobiliário, exploração mineral, gestão de negócios integrada, restauração, 

entretenimento e serviços de propriedade, com ativos fixos comerciais de 

200.000 metros quadrados e um total de ativos financeiros avaliado em 2 

bilhões de yuans. 
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Sra. Qiao Xiaowei – Assistente do Fórum, administradora financeira 

do Prepare Group.  

 

A Sra. Qiao entrou no Prepare Group no ano de 2015. Como administradora 

financeira do Prepare Group, ela tem mais de 10 anos de experiência de 

administração dos fundos e experiência de gestão financeira. 

A Sra. Qiao liderou e participou de uma série de investimentos grandes, 

inclusive investimentos em infra-estrutura, transporte e projetos imobiliários. 

Antes de entrar na Prepare Investment, a Sra. Qiao trabalhou como 

diretora financeira da Beijing Zhongmaohuihuang Investment Ltda. 

A Sra. Qiao possui um MBA pela Universidade de Tsinghua, da China, e 

ela é uma sócia vitalícia do Beijing American Club e foi o Capital Club, os 

principais 2 clubes de negócios da China, sendo também os clubes privados 

dos líderes do mundo. 

  

 


