
Publicação do Boletim Informativo do CEPA N.º 66 

29 de Outubro de 2018 

 

Já foi publicado o Boletim Informativo do CEPA n.º 66, 

destacando-se os seguintes conteúdos:  

As negociações referentes ao Acordo sobre Comércio de Mercadorias 

no âmbito do CEPA tiveram oficialmente início em Março de 2018, e 

após concluídas as duas reuniões de governantes de alto nível e várias 

rondas de negociações técnicas, as duas partes envolvidas chegaram, 

basicamente, a um coenso sobre o enquadramento do texto deste Acordo 

e o respectivo conteúdo, prevendo-se a assinatura do Acordo em causa 

para o final do ano. A actualização do comércio de mercadorias no 

âmbito do CEPA irá contribuir para promover o desenvolvimento do 

comércio de mercadorias dos dois territórios, injectar novo dinamismo na 

diversificação adequada da economia de Macau, ajudar a integração dos 

respectivos sectores de Macau no desenvolvimento nacional e fomentar o 

desenvolvimento diversificado adequado da economia de Macau. 

Além disso, a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) organizou, 

entre 30 e 31 de Julho, uma visita, a uma das cidades da Grande Baía 

Jiangmen, de uma delegação composta por mais de 30 comerciantes e 

empresários de diversos sectores, tais como fabricação de produtos 

alimentares, produtos têxteis, protecção ambiental e reciclagem, para 

visitar vários parques industriais importantes e realizar bolsas de contacto 

com as associações e empresas locais. Mais tarde, a Direcção dos 

Serviços de Economia (DSE) chefiou, em 30 e 31 de Agosto, uma 

delegação composta por volta de 30 pessoas provenientes das empresas 

do sector industrial e comercial de Macau a visitar o município de Foshan, 

a fim de realizar visitas aos parques de alta e novas tecnologias, aos 

sectores predominantes na aplicação da tecnologia inovadora, bem como 

realizar intercâmbio e comunicação com as associações e empresas 

locais. 

Com o objectivo de reforçar e implementar as funções de Macau 

enquanto “plataforma do Centro de Intercâmbio de Inovação e 



Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países de Língua 

Portuguesa”, e promover a cooperação no domínio de inovação e 

empreendedorismo entre os jovens da Grande Baía Guangdong - Hong 

Kong-Macau, a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) organizou, 

durante o período de 3 a 7 de Setembro de 2018, uma delegação de visita 

de intercâmbio a Portugal, composta por vários organismos responsáveis 

pelos trabalhos de empreendedorismo juvenil e por diversas incubadoras 

de startups na área da Grande Baía, incluindo as entidades relevantes de 

Guangzhou, Zhuhai, Shenzhen e Jiangmen, permitindo que os dirigentes 

dos organismos responsáveis pelo empreendedorismo juvenil da Grande 

Baía possam conhecer in loco as políticas de inovação e 

empreendedorismo e a situação de funcionamento do sistema de apoio a 

startups de Portugal. 

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. 

 

 


