
 

 

Realização em Macau do Seminário sobre Política de 

Investimento da China 2018 

 

O Seminário sobre Política de Investimento da China 2018, 

organizado pelo Ministério do Comércio do País e pela Secretaria 

para a Economia e Finanças do Governo da RAEM terá lugar no dia 

5 de Dezembro (quarta-feira), pelas 10h00, no 3.º andar do Centro 

de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau. Durante a 

ocasião, o Ministério do Comércio e várias autoridades do Interior 

da China irão apresentar, junto de diferentes camadas sociais de 

Macau, as estratégias de desenvolvimento macro e as novas 

políticas para o aproveitamento de investimentos estrangeiros do 

País no contexto da nova conjuntura económica, apoiando, em 

conjunto, Macau a integrar-se no desenvolvimento nacional. 

O Seminário terá os seguintes conteúdos: Discurso temático 

proferido pelo Director do Departamento de Administração do 

Investimento Estrangeiro do Ministério do Comércio; ponto de 

situação da reforma do sistema fiscal e redução de impostos e de 

taxas, a apresentar pelo orador proveniente da Divisão do Imposto 

de Renda das Empresas do Ministério das Finanças; ponto de 

situação da exploração conjunta de terceiro mercado e construção da 

zona para a cooperação económica e comercial no exterior, a 

apresentar pelo orador proveniente do Departamento para o 

Investimento Externo e Cooperação Económica do Ministério do 

Comércio; e o ponto de situação da promoção e implementação dos 

Acordos no âmbito do CEPA, a promover pelo orador proveniente 



 

 

do Departamento para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan 

do Ministério do Comércio. Haverá também nesse Seminário uma 

sessão de perguntas e respostas, onde os representantes das 

autoridades competentes desta área do Interior da China darão 

respostas às preocupações do sector, permitindo que os 

intervenientes possam obter conhecimentos sobre as novas 

informações, políticas e medidas. Este Seminário contribuirá para 

ajudar os sectores empresariais de Macau a saberem a estratégia de 

desenvolvimento macro do País, promovendo o desenvolvimento 

conjunto do Interior da China e Macau na área comercial e 

económica. 

Este Seminário será realizado em mandarim, com tradução 

simultânea para português, sendo muito bem acolhida a participação 

de todos os interessados. Para mais informações e efectuar a 

inscrição prévia, queira contactar a Sra. Chan (Tel. n.º 8597 2168) 

ou Sra. Ieong (Tel. n.º 8597 2146) destes Serviços. 

 


