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Já foi publicado o Boletim Informativo do CEPA n.º 72, destacando-se 

os seguintes conteúdos:  

No intuito de alargar ainda mais as medidas de liberalização 

concedidas pelo Interior da China a Macau, os governos do Interior da 

China e de Macau assinaram, no dia 20 de Novembro de 2019, o Acordo 

relativo à Alteração ao Acordo sobre Comércio de Serviços no âmbito do 

CEPA (adiante designado por Acordo), que será implementado no dia 1 de 

Junho de 2020. Face aos vários factores actuais, nomeadamente, as 

alterações verificadas no ambiente económico internacional, as tendências 

das políticas de investimento do Interior da China e o progresso de 

cooperação económica e comercial entre as duas partes, foi reorganizado e 

alargado, neste Acordo, o conteúdo de liberalização, que envolve 

principalmente diversos sectores de serviços como financeiros, jurídicos, 

contabilidade, construção e engenharia, telecomunicações, cultura, turismo, 

distribuição e educação, relaxando-se ainda mais os requisitos para o 

acesso ao mercado do Interior da China e reduzindo-se as medidas 

restritivas. 

No dia 10 de Janeiro de 2020, o Ministério do Comércio da China e o 

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças reuniram-se para 

discutir, em conjunto, as prioridades de cooperação sobre “Sugestões aos 

trabalhos especializados para a cooperação económica e comercial entre o 

Interior da China e Macau 2020”, tendo ambas as partes trocado as 

opiniões sobre diversas matérias, nomeadamente, a promoção de maior 

liberalização e implementação no âmbito do CEPA, o impulsionamento 

conjunto da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o 

apoio à participação de Macau na construção de “Uma Faixa, Uma Rota”, 

o apoio a Macau na construção da Plataforma de Serviços para a 

Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e o 



reforço do intercâmbio entre o Interior da China e Macau nas áreas 

económica e comercial.  

O Ministro Assistente do Comércio, Ren Hongbin, à frente de uma 

comitiva oficial, esteve em Macau, entre os dias 15 e 17 de Janeiro de 2020, 

para efectuar uma visita de inspecção focada no abastecimento dos 

produtos agrícolas e seus derivados à RAEM. Durante a estadia neste 

território, a comitiva reuniu-se com a Secretaria para a Economia e 

Finanças, o Instituto para os Assuntos Municipais e outros serviços 

competentes do Governo da RAEM, tendo-se ainda encontrado com as 

empresas de agenciamento desses produtos. Além disso, também efectuou 

visitas aos Mercado Abastecedor Nam Yue e Mercado do Patane para 

conhecer detalhadamente a situação de abastecimento e venda desses 

produtos e proceder a um intercâmbio profundo com os respectivos 

sectores e a população em geral sobre as fontes de abastecimento desses 

produtos, o controlo da sua qualidade e as variações dos seus preços. 

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

da DSE> Relações Económicas e Comerciais Externas> Boletim 

Informativo do CEPA. Caso necessite de algum esclarecimento ou queira 

apresentar sugestões, é favor contactar a DSE, através do número de 

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

 


