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Já foi publicado o Boletim Informativo do CEPA n.º 63, 

destacando-se os seguintes conteúdos:  

Em Dezembro, o Ministério do Comércio do Estado e o Governo da 

RAEM assinaram o “Acordo de Investimento” e o “Acordo de 

Cooperação Económica e Técnica” no âmbito do CEPA, na Sede do 

Governo, marcando o avanço para uma nova fase da cooperação e 

intercâmbio na área económica e comercial entre o Interior da China e 

Macau. 

Além disso, Hong Kong e Macau assinaram o «Acordo de 

Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre a Região 

Administrativa Especial de Hong Kong e a Região Administrativa 

Especial de Macau», durante a ocasião da “10.ª Reunião de Alto Nível de 

Cooperação entre Hong Kong e Macau”, a fim de que os governos das 

duas regiões possam acompanhar de perto os passos de evolução do 

mercado e fomentar mais oportunidades de cooperação, o que contribui 

para o desenvolvimento e o crescimento económico de longo prazo das 

duas regiões. 

A Sessão de Promoção do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento 

China – Países de Língua Portuguesa, actividade promocional após a 

instalação, em Macau, da sede do Fundo de Cooperação e 

Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa (Fundo), tendo 

por objectivo aprofundar o conhecimento dos sectores industrial e 

comercial de Macau e do público em geral sobre o Fundo, promovendo 

no mesmo tempo a cooperação bilateral no investimento entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa. 

No intuito de reforçar a implementação do apoio na inovação e 

empreendedorismo juvenil relativo às acções governativas, prestando 

serviços de apoio mais abrangente aos jovens empreendedores de Macau, 

o Governo da RAEM encarregou a Parafuturo de Macau Investimento e 

Desenvolvimento Lda., da operação do novo “Centro de Incubação de 

Negócios para os Jovens de Macau” (situado no Nape, Edifício The Carat, 

B3, Macau). O novo Centro irá estabelecer uma plataforma de serviços 

uniformizada, concentrando em prestar às empresas de jovens 



empreendedores, serviços de apoio sistemático para inovação e 

empreendedorismo, de modo que o uso de recursos seja mais eficiente, 

obtendo maior custo-benefício. 

Com vista em concretizar a medida benéfica a Macau em termos do 

apoio do estabelecimento do “Centro de Intercâmbio de Inovação e 

Empreendedorismo Juvenil entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa” manifestada pelo Primeiro-Ministro do Conselho de Estado, 

Dr. Li Keqiang, o Governo da RAEM concretizou o estabelecimento do 

“Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo Juvenil entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa”. A cerimónia de descerramento 

da placa realizou-se no dia 18 de Outubro de 2017. 

Para mais informações, seja bem-vindo a visitar a Página Electrónica 

da DSE>CEPA>Boletim Informativo do CEPA.  Caso necessite de 

algum esclarecimento ou queira apresentar sugestões, é favor contactar o 

Centro de Informação sobre Cooperação Regional da DSE, através do 

número de telefone: 8597 2343 ou do e-mail: info@cepa.gov.mo. 

 

 


