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Com vista a concretizar as construções da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e promover a 
participação nos respectivos trabalhos, bem como para 
intensificar a cooperação e intercâmbio entre a Direcção 
dos Serviços de Economia e as entidades locais da 
Grande Baía responsáveis pelos assuntos comerciais, a 
comitiva da DSE efectuou uma visita a nove cidades da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, tendo 
encontros com os dirigentes das referidas entidades e 
realizando visitas às empresas localmente instaladas de 
capitais de Macau e parque industrial de alta tecnologia. 
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A DSE espera que através da visita aos departamentos do comércio das nove cidades da Grande Baía, crie 
relações de parceria estreitas com as mesmas e defina a direcção da futura cooperação.

Em 20 de Março, a 1.ª reunião de governantes de alto nível do CEPA 2018 foi realizada em Macau, o que 
marcou o início formal dos trabalhos de consulta em matéria do Acordo sobre Comércio de Mercadorias no âmbito 
do CEPA. Em torno da consulta sobre critérios de origem, a Administração Geral de Alfândegas e a DSE realizaram, 
a 25 de Maio, em Chongqing,  uma reunião destinada especialmente à discussão sobre critérios de origem para 
efeitos do Acordo sobre Comércio de Mercadorias no âmbito do CEPA.

o Governo da RAEM organizou uma delegação empresarial de Macau para realizar, nos dias 19 a 29 de Junho 
de 2018, uma visita a Portugal e ao Brasil. No “Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa – Lisboa – 2018”, realizado em 21 de Junho, a Parafuturo 
de Macau Investment and Development Limited e a incubadora portuguesa Beta-i assinou um acordo de cooperação 
para criar uma “Zona Interactiva Beta-i Macau” em Lisboa, segundo o qual as partes podem recomendar empresas 
dos jovens empreendedores a instalarem na incubadora da outra parte, o que, conjugado com o lançamento do 
“Projecto de Intercâmbio e Inovação e do Empreendedorismo para Jovens da China”, pode dar apoio mais preciso 
aos jovens empreendedores de Macau a desenvolver negócios em Portugal.

Com vista a concretizar as construções 
da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau e promover a participação nos 
respectivos trabalhos, bem como para inten-
sificar a cooperação e intercâmbio entre a 
Direcção dos Serviços de Economia e as 
entidades locais da Grande Baía 
responsáveis pelos assuntos comerciais, a 
comitiva da DSE efectuou uma visita a nove 
cidades da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, tendo encontros com os 

dirigentes das referidas entidades e realizan-
do visitas às empresas localmente instaladas 
de capitais de Macau e parque industrial de 
alta tecnologia.

A DSE visitou, nos dias 28 e 29 de Maio, 
a Comissão Comercial de Guangzhou, o 
Departamento do Comércio de Zhuhai, o 
Departamento do Comércio de Foshan, o 
Departamento do Comércio de Zhongshan e 
o Departamento do Comércio de Jiangmen. 
Nos dias 11 a 13 de Junho, visitou a 
Comissão da Economia, Comércio e 
Informatização de Shenzhen, o 
Departamento do Comércio de Heizhou, o 
Departamento do Comércio de Duanguan e 
o Departamento do Comércio de Zhaoqing. 
Durante as visitas, as entidades locais do 
Interior da China responsáveis pelos 
assuntos comerciais apresentaram a sua 
mais recente informação acerca das 
oportunidades de negócio e investimento, e 
o seu papel desempenhado na construção da 

1. Visita da Direcção dos Serviços de Economia a nove cidades da Grande    
 Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau 

Reunião com a Comissão da Economia, Comércio e 
Informatização de Shenzhen

Grande Baía. As duas partes discutiram e 
trocaram impressões sobre vários assuntos 
tais como a facilitação da passagem nas 
fronteiras, a simplificação das medidas de 
fiscalização e inspecção sanitária, a 
optimização do comércio de serviços e do 
comércio de mercadorias.

O «Acordo-Quadro para o reforço da 
cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau 
e promoção da construção da Grande Baía» 
define objectivos da cooperação no contexto 
das construções de Grande Baía, incluindo a 
promoção da construção de Macau como 
plataforma de serviços para a cooperação 
comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, e através do aumento do 
nível de facilitação alfandegária e do 
fomento da facilitação de circulação de 
pessoas e bens promove o aumento de 
investimento mútuo entre as empresas do 
Interior da China e de Macau, bem como 
encoraja a deslocação de pessoas de Macau 
a Guangdong para efeitos de investimento, 
empreendedorismo e emprego. A 
subdirectora da DSE, Chan Tze Wai, 
exprimiu que Guangdong e Macau têm 
mantido uma parceria estreita, com destaque 
para a assinatura do respectivo acordo de 
cooperação, referiu ainda, com base nestas 
boas acções, o lançamento em breve do 
planeamento de desenvolvimento da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para 
realçar que se encontra uma maior margem 
para cooperação entre o Interior da China e 
Macau nos domínios de economia, comércio 
e investimento. Assim, Macau desenvolverá 

plenamente as vantagens de “Um Centro, 
Uma Plataforma”, promoverá a melhoria da 
facilitação do comércio e investimento em 
articulação com a do Interior da China, de 
modo a disponibilizar mais oportunidades 
de desenvolvimento às empresas dos dois 
territórios e acelerar a integração de Macau 
no desenvolvimento da Grande Baía.

Durante a estadia, a comitiva visitou a 
Zona Piloto de Cooperação Industrial 
Guangdong-Macau (Jiangmen), onde lhe foi 
dado a conhecer o planeamento da área de 
instalações de apoio da Base de 
Galvanoplastia de Yamen e do investimento 
empresarial de capitais de Macau, bem 
como visitou a empresa de fabricação de 
produtos alimentares de Macau instalada em 
Jiangmen. A delegação visitou também o 
Parque Ecológico da Ciência e Tecnologia 
de Shenzhenwan, a Zona Inteligente e 
Ecológica de Tonghu de Huizhou, o Parque 
Industrial de Alta Tecnologia de 
Songshanhu de Dongguan e o Novo Distrito 
de Zhaoqing no sentido de saber o ambiente 

de investimento e a perspectiva de 
desenvolvimento daqueles parques na 
construção da Grande Baía.

A DSE espera que através da visita aos 
departamentos do comércio das nove 
cidades da Grande Baía, crie relações de 
parceria estreitas com as mesmas e defina a 
direcção da futura cooperação. As partes 

irão cumprir o princípio de 
complementaridade das vantagens e 
benefício e ganho mútuo, aprofundando a 
cooperação regional, contribuindo, em 
conjunto, para o desenvolvimento 
económico e comercial e a construção da 
Grande Baía.   
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Com vista a concretizar as construções 
da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau e promover a participação nos 
respectivos trabalhos, bem como para inten-
sificar a cooperação e intercâmbio entre a 
Direcção dos Serviços de Economia e as 
entidades locais da Grande Baía 
responsáveis pelos assuntos comerciais, a 
comitiva da DSE efectuou uma visita a nove 
cidades da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, tendo encontros com os 

dirigentes das referidas entidades e realizan-
do visitas às empresas localmente instaladas 
de capitais de Macau e parque industrial de 
alta tecnologia.

A DSE visitou, nos dias 28 e 29 de Maio, 
a Comissão Comercial de Guangzhou, o 
Departamento do Comércio de Zhuhai, o 
Departamento do Comércio de Foshan, o 
Departamento do Comércio de Zhongshan e 
o Departamento do Comércio de Jiangmen. 
Nos dias 11 a 13 de Junho, visitou a 
Comissão da Economia, Comércio e 
Informatização de Shenzhen, o 
Departamento do Comércio de Heizhou, o 
Departamento do Comércio de Duanguan e 
o Departamento do Comércio de Zhaoqing. 
Durante as visitas, as entidades locais do 
Interior da China responsáveis pelos 
assuntos comerciais apresentaram a sua 
mais recente informação acerca das 
oportunidades de negócio e investimento, e 
o seu papel desempenhado na construção da 

Grande Baía. As duas partes discutiram e 
trocaram impressões sobre vários assuntos 
tais como a facilitação da passagem nas 
fronteiras, a simplificação das medidas de 
fiscalização e inspecção sanitária, a 
optimização do comércio de serviços e do 
comércio de mercadorias.

O «Acordo-Quadro para o reforço da 
cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau 
e promoção da construção da Grande Baía» 
define objectivos da cooperação no contexto 
das construções de Grande Baía, incluindo a 
promoção da construção de Macau como 
plataforma de serviços para a cooperação 
comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, e através do aumento do 
nível de facilitação alfandegária e do 
fomento da facilitação de circulação de 
pessoas e bens promove o aumento de 
investimento mútuo entre as empresas do 
Interior da China e de Macau, bem como 
encoraja a deslocação de pessoas de Macau 
a Guangdong para efeitos de investimento, 
empreendedorismo e emprego. A 
subdirectora da DSE, Chan Tze Wai, 
exprimiu que Guangdong e Macau têm 
mantido uma parceria estreita, com destaque 
para a assinatura do respectivo acordo de 
cooperação, referiu ainda, com base nestas 
boas acções, o lançamento em breve do 
planeamento de desenvolvimento da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para 
realçar que se encontra uma maior margem 
para cooperação entre o Interior da China e 
Macau nos domínios de economia, comércio 
e investimento. Assim, Macau desenvolverá 

plenamente as vantagens de “Um Centro, 
Uma Plataforma”, promoverá a melhoria da 
facilitação do comércio e investimento em 
articulação com a do Interior da China, de 
modo a disponibilizar mais oportunidades 
de desenvolvimento às empresas dos dois 
territórios e acelerar a integração de Macau 
no desenvolvimento da Grande Baía.

Durante a estadia, a comitiva visitou a 
Zona Piloto de Cooperação Industrial 
Guangdong-Macau (Jiangmen), onde lhe foi 
dado a conhecer o planeamento da área de 
instalações de apoio da Base de 
Galvanoplastia de Yamen e do investimento 
empresarial de capitais de Macau, bem 
como visitou a empresa de fabricação de 
produtos alimentares de Macau instalada em 
Jiangmen. A delegação visitou também o 
Parque Ecológico da Ciência e Tecnologia 
de Shenzhenwan, a Zona Inteligente e 
Ecológica de Tonghu de Huizhou, o Parque 
Industrial de Alta Tecnologia de 
Songshanhu de Dongguan e o Novo Distrito 
de Zhaoqing no sentido de saber o ambiente 

Visita à indústria da tecnologia das cidades da Grande 
Baía

de investimento e a perspectiva de 
desenvolvimento daqueles parques na 
construção da Grande Baía.

A DSE espera que através da visita aos 
departamentos do comércio das nove 
cidades da Grande Baía, crie relações de 
parceria estreitas com as mesmas e defina a 
direcção da futura cooperação. As partes 

irão cumprir o princípio de 
complementaridade das vantagens e 
benefício e ganho mútuo, aprofundando a 
cooperação regional, contribuindo, em 
conjunto, para o desenvolvimento 
económico e comercial e a construção da 
Grande Baía.   
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Com vista a concretizar as construções 
da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau e promover a participação nos 
respectivos trabalhos, bem como para inten-
sificar a cooperação e intercâmbio entre a 
Direcção dos Serviços de Economia e as 
entidades locais da Grande Baía 
responsáveis pelos assuntos comerciais, a 
comitiva da DSE efectuou uma visita a nove 
cidades da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, tendo encontros com os 

dirigentes das referidas entidades e realizan-
do visitas às empresas localmente instaladas 
de capitais de Macau e parque industrial de 
alta tecnologia.

A DSE visitou, nos dias 28 e 29 de Maio, 
a Comissão Comercial de Guangzhou, o 
Departamento do Comércio de Zhuhai, o 
Departamento do Comércio de Foshan, o 
Departamento do Comércio de Zhongshan e 
o Departamento do Comércio de Jiangmen. 
Nos dias 11 a 13 de Junho, visitou a 
Comissão da Economia, Comércio e 
Informatização de Shenzhen, o 
Departamento do Comércio de Heizhou, o 
Departamento do Comércio de Duanguan e 
o Departamento do Comércio de Zhaoqing. 
Durante as visitas, as entidades locais do 
Interior da China responsáveis pelos 
assuntos comerciais apresentaram a sua 
mais recente informação acerca das 
oportunidades de negócio e investimento, e 
o seu papel desempenhado na construção da 

Grande Baía. As duas partes discutiram e 
trocaram impressões sobre vários assuntos 
tais como a facilitação da passagem nas 
fronteiras, a simplificação das medidas de 
fiscalização e inspecção sanitária, a 
optimização do comércio de serviços e do 
comércio de mercadorias.

O «Acordo-Quadro para o reforço da 
cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau 
e promoção da construção da Grande Baía» 
define objectivos da cooperação no contexto 
das construções de Grande Baía, incluindo a 
promoção da construção de Macau como 
plataforma de serviços para a cooperação 
comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, e através do aumento do 
nível de facilitação alfandegária e do 
fomento da facilitação de circulação de 
pessoas e bens promove o aumento de 
investimento mútuo entre as empresas do 
Interior da China e de Macau, bem como 
encoraja a deslocação de pessoas de Macau 
a Guangdong para efeitos de investimento, 
empreendedorismo e emprego. A 
subdirectora da DSE, Chan Tze Wai, 
exprimiu que Guangdong e Macau têm 
mantido uma parceria estreita, com destaque 
para a assinatura do respectivo acordo de 
cooperação, referiu ainda, com base nestas 
boas acções, o lançamento em breve do 
planeamento de desenvolvimento da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para 
realçar que se encontra uma maior margem 
para cooperação entre o Interior da China e 
Macau nos domínios de economia, comércio 
e investimento. Assim, Macau desenvolverá 

plenamente as vantagens de “Um Centro, 
Uma Plataforma”, promoverá a melhoria da 
facilitação do comércio e investimento em 
articulação com a do Interior da China, de 
modo a disponibilizar mais oportunidades 
de desenvolvimento às empresas dos dois 
territórios e acelerar a integração de Macau 
no desenvolvimento da Grande Baía.

Durante a estadia, a comitiva visitou a 
Zona Piloto de Cooperação Industrial 
Guangdong-Macau (Jiangmen), onde lhe foi 
dado a conhecer o planeamento da área de 
instalações de apoio da Base de 
Galvanoplastia de Yamen e do investimento 
empresarial de capitais de Macau, bem 
como visitou a empresa de fabricação de 
produtos alimentares de Macau instalada em 
Jiangmen. A delegação visitou também o 
Parque Ecológico da Ciência e Tecnologia 
de Shenzhenwan, a Zona Inteligente e 
Ecológica de Tonghu de Huizhou, o Parque 
Industrial de Alta Tecnologia de 
Songshanhu de Dongguan e o Novo Distrito 
de Zhaoqing no sentido de saber o ambiente 

de investimento e a perspectiva de 
desenvolvimento daqueles parques na 
construção da Grande Baía.

A DSE espera que através da visita aos 
departamentos do comércio das nove 
cidades da Grande Baía, crie relações de 
parceria estreitas com as mesmas e defina a 
direcção da futura cooperação. As partes 

irão cumprir o princípio de 
complementaridade das vantagens e 
benefício e ganho mútuo, aprofundando a 
cooperação regional, contribuindo, em 
conjunto, para o desenvolvimento 
económico e comercial e a construção da 
Grande Baía.   

2. Início da consulta sobre comércio de mercadorias e facilitação do   
 comércio e investimento no âmbito do CEPA (Chongqing e Pequim)

Em 20 de Março, a 1.ª reunião de 
governantes de alto nível do CEPA 2018 foi 
realizada em Macau, o que marcou o início 
formal dos trabalhos de consulta em matéria 
do Acordo sobre Comércio de Mercadorias 
no âmbito do CEPA. Em torno da consulta 
sobre critérios de origem, a Administração 
Geral de Alfândegas e a DSE realizaram, a 
25 de Maio, em Chongqing,  uma reunião 
destinada especialmente à discussão sobre 
critérios de origem para efeitos do Acordo 

sobre Comércio de Mercadorias no âmbito 
do CEPA, trocando ideias sobre questões 
técnicas sobre os conceitos como 
“inteiramente obtido ou produzido, “valor 
de conteúdo regional”, “conteúdo reduzido”, 
“regra de acumulação” e “verificação de 
origem”.

Em torno da consulta sobre a facilitação 
alfandegária, uma comitiva composta por 
representantes da Direcção dos Serviços de 
Economia, Serviços de Alfândega, Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais e 
Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau e representantes do 
Ministério do Comércio, Gabinete para os 
Assuntos de Hong Kong e Macau, 
Administração Geral de Alfândegas e 
Administração de Certificação e 
Credenciamento realizaram no dia 14 de 
Junho, em Pequim, a reunião do grupo de 
trabalho da facilitação do comércio de 
mercadorias no âmbito do CEPA, na qual, 
para além de rever os resultados obtidos na 
facilitação do comércio, a parte de Macau 
reflectiu aos organismos competentes do 

Reunião destinada especialmente à discussão sobre 
critérios de origem para efeitos do Acordo sobre Comércio 
de Mercadorias no âmbito do CEPA realizada em 
Chongqing

Interior da China as reivindicações sobre 
facilitação alfandegário conforme a 
necessidade prática dos sectores 
empresariais de Macau, e as duas partes 
trocaram ideias e tiveram plena 
comunicação em relação aos temas como a 
facilitação alfandegário, quarentena e 
inspecção e procedimentos alfandegários.
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Em 20 de Março, a 1.ª reunião de 
governantes de alto nível do CEPA 2018 foi 
realizada em Macau, o que marcou o início 
formal dos trabalhos de consulta em matéria 
do Acordo sobre Comércio de Mercadorias 
no âmbito do CEPA. Em torno da consulta 
sobre critérios de origem, a Administração 
Geral de Alfândegas e a DSE realizaram, a 
25 de Maio, em Chongqing,  uma reunião 
destinada especialmente à discussão sobre 
critérios de origem para efeitos do Acordo 

sobre Comércio de Mercadorias no âmbito 
do CEPA, trocando ideias sobre questões 
técnicas sobre os conceitos como 
“inteiramente obtido ou produzido, “valor 
de conteúdo regional”, “conteúdo reduzido”, 
“regra de acumulação” e “verificação de 
origem”.

Em torno da consulta sobre a facilitação 
alfandegária, uma comitiva composta por 
representantes da Direcção dos Serviços de 
Economia, Serviços de Alfândega, Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais e 
Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau e representantes do 
Ministério do Comércio, Gabinete para os 
Assuntos de Hong Kong e Macau, 
Administração Geral de Alfândegas e 
Administração de Certificação e 
Credenciamento realizaram no dia 14 de 
Junho, em Pequim, a reunião do grupo de 
trabalho da facilitação do comércio de 
mercadorias no âmbito do CEPA, na qual, 
para além de rever os resultados obtidos na 
facilitação do comércio, a parte de Macau 
reflectiu aos organismos competentes do 

Interior da China as reivindicações sobre 
facilitação alfandegário conforme a 
necessidade prática dos sectores 
empresariais de Macau, e as duas partes 
trocaram ideias e tiveram plena 
comunicação em relação aos temas como a 
facilitação alfandegário, quarentena e 
inspecção e procedimentos alfandegários.

Reunião do grupo de trabalho da facilitação do comércio 
de mercadorias no âmbito do CEPA

3. Delegação de empresários de Macau visita projectos de     
 empreendedorismo juvenil de Portugal e do Brasil

No sentido de concretizar o papel de 
Macau como Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa e continuar a 
promover o trabalho para a construção do 
Centro de Intercâmbio e Inovação e do 
Empreendedorismo para Jovens da China e 
dos Países de Língua Portuguesa, o Governo 
da RAEM organizou uma delegação 
empresarial de Macau para realizar, nos dias 
19 a 29 de Junho de 2018, uma visita a 

Portugal e ao Brasil. No “Encontro de 
Empresários para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa – Lisboa – 2018”, 
realizado em 21 de Junho, a Parafuturo de 
Macau Investment and Development 
Limited e a incubadora portuguesa Beta-i 
assinou um acordo de cooperação para criar 
uma “Zona Interactiva Beta-i Macau” em 
Lisboa, segundo o qual as partes podem 
recomendar empresas dos jovens 
empreendedores a instalarem na incubadora 
da outra parte, o que, conjugado com o 
lançamento do “Projecto de Intercâmbio e 
Inovação e do Empreendedorismo para 
Jovens da China”, pode dar apoio mais 
preciso aos jovens empreendedores de 
Macau a desenvolver negócios em Portugal. 
Durante o Encontro de Empresários, o 
Secretário para a Economia e Finanças 
liderou a delegação para visitar a Beta-i e 

O Secretário para a Economia e Finanças esteve presente 
na  sessão de encerramento do Bootcamp do Protechting

participar na sessão de encerramento do 
Bootcamp do Protechting (uma competição 
de startups inovadoras internacionais) no 
sentido de encorajar as duas equipas de 
Macau na competição que conseguiram 
entrar nas doze equipas finais.

Após a viagem de Portugal, a delegação 
de empresários macaenses liderada pelo 
Secretário para a Economia e Finanças 
deslocou-se ao Brasil para continuar a sua 

viagem. No dia 26 de Junho, à tarde, a 
delegação visitou a Fábrica de Startups do 
Rio de Janeiro, tendo procedido ao 
intercâmbio com os responsáveis de 4 
projectos de empreendedorismo juvenil. No 
dia 28 de Junho, o Secretário e a delegação 
terminaram oficialmente o estudo de visita a 
Portugal e ao Brasil, tendo regressado a 
Macau. (Fonte: Secretaria para a Economia e 
Finanças de Macau e Centro de Incubação de 
Negócio para os Jovens de Macau.
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No sentido de concretizar o papel de 
Macau como Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa e continuar a 
promover o trabalho para a construção do 
Centro de Intercâmbio e Inovação e do 
Empreendedorismo para Jovens da China e 
dos Países de Língua Portuguesa, o Governo 
da RAEM organizou uma delegação 
empresarial de Macau para realizar, nos dias 
19 a 29 de Junho de 2018, uma visita a 

Portugal e ao Brasil. No “Encontro de 
Empresários para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa – Lisboa – 2018”, 
realizado em 21 de Junho, a Parafuturo de 
Macau Investment and Development 
Limited e a incubadora portuguesa Beta-i 
assinou um acordo de cooperação para criar 
uma “Zona Interactiva Beta-i Macau” em 
Lisboa, segundo o qual as partes podem 
recomendar empresas dos jovens 
empreendedores a instalarem na incubadora 
da outra parte, o que, conjugado com o 
lançamento do “Projecto de Intercâmbio e 
Inovação e do Empreendedorismo para 
Jovens da China”, pode dar apoio mais 
preciso aos jovens empreendedores de 
Macau a desenvolver negócios em Portugal. 
Durante o Encontro de Empresários, o 
Secretário para a Economia e Finanças 
liderou a delegação para visitar a Beta-i e 

participar na sessão de encerramento do 
Bootcamp do Protechting (uma competição 
de startups inovadoras internacionais) no 
sentido de encorajar as duas equipas de 
Macau na competição que conseguiram 
entrar nas doze equipas finais.

Após a viagem de Portugal, a delegação 
de empresários macaenses liderada pelo 
Secretário para a Economia e Finanças 
deslocou-se ao Brasil para continuar a sua 

viagem. No dia 26 de Junho, à tarde, a 
delegação visitou a Fábrica de Startups do 
Rio de Janeiro, tendo procedido ao 
intercâmbio com os responsáveis de 4 
projectos de empreendedorismo juvenil. No 
dia 28 de Junho, o Secretário e a delegação 
terminaram oficialmente o estudo de visita a 
Portugal e ao Brasil, tendo regressado a 
Macau. (Fonte: Secretaria para a Economia e 
Finanças de Macau e Centro de Incubação de 
Negócio para os Jovens de Macau.A Delegação de Empresários Macaenses visitou Beta-I e 

procedeu ao intercâmbio com os jovens empreendedores 
locais

O Secretário para a Economia e Finanças visitou a 
Fábrica de Startups do Rio de Janeiro, tendo procedido 
ao intercâmbio com os responsáveis de 4 projectos de 
empreendedorismo juvenil

4. A DSE organizou a delegação do sector da ourivesaria e joalharia a  
 Jieyang para encontrar oportunidades de negócio

Com o objectivo de desempenhar o 
papel do grupo de trabalho específico para a 
cooperação entre Guangdong e Macau no 
sector dos serviços, sob o enquadramento do 
Acordo CEPA que integra o Acordo-Quadro 
de Cooperação Guangdong-Macau, e 
promover o intercâmbio e cooperação 
bilateral no sector dos serviços, a DSE 
organizou uma delegação, composta por 
mais de 30 membros oriundos do sector da 
ourivesaria e joalharia de Macau, à cidade 

de Jieyang, que se localiza na parte oriental 
da província de Guangdong, nos dias 26 e 
27 de Abril, para visitar centro de 
processamento e distribuição por grosso de 
jade mais conhecido nacionalmente, tendo 
procedido ao intercâmbio e à bolsa de 
contacto com o homólogo sector local.

A cidade de Jieyang, à qual se concede a 
fama da “Cidade de Jade da China” e que se 
encontra mais conhecida por seu 
equipamento de processamento e técnica 
artesanal, constitui uma zona industrial 
especializada onde se unem as actividades 
de processamento e comércio de esmeralda 
e objectos de jade. O sector da ourivesaria e 
joalharia de Macau, cujo volume de 
negócios tem, deste sempre, ocupado um 
valor de negócios mais de 20% do valor 
total do comércio a retalho, é uma base dos 
sectores de serviços e do comércio a retalho 
de Macau, também uma parte importante 
para o desenvolvimento económico de 
Macau.

Através da coordenação por parte do 
Departamento do Comércio da Província de 
Guangdong e da organização por parte do 
Governo de Jieyang e dos Serviços do 
Comércio de Jieyang, a delegação visitou o 
processo de transformação como o talhe e 
polimento na esmeralda de alta qualidade, o 
mercado de transacções de pedras de jade 
em bruto, o processo de transformação 
como serra do jade branco, o mercado de 
venda e o centro de transmissão em directo 
para o comércio electrónico de jades. Além 

disso, a mesma também visitou uma 
associação comercial de jóias e jades de 
Jieyang, tendo trocado opiniões com cerca 
de 30 representantes das empresas locais em 
matéria da evolução do sector da 
ourivesaria e joalharia dos dois lados, e 
abordado, em conjunto, o tema sobre a 
fusão entre o design e artesanato de Jieyang 
e o maduro mercado internacional de 
consumo de bens turísticos de Macau, 
contribuindo para estabelecer uma relação 
de cooperação com benefícios e ganhos 
mútuos.

Esta actividade teve um itinerário 
apertado e um conteúdo rico, o que 
possibilita construir uma plataforma de 
cooperação bilateral para os sectores de 
serviços e do comércio a retalho de artigos 
de ourivesaria e joalharia e estabelecer uma 
ligação em prol das futuras trocas 
comerciais, o que dá apoio aos respectivos 
sectores empresariais na exploração de 
novas fontes de produtos, mercados e 
negócios, contribuindo significativamente 

Colóquio de Intercâmbio entre os sectores de dois lados

para o desenvolvimento das empresas.

Esta delegação foi composta por: a 
subdirectora da DSE, Chan Tze Wai, o 
chefe do Departamento de Comércio 
Externo e de Cooperação Económica, Chan 
Weng Tat, o director-geral e o 
vice-presidente da Associação das 

Ourivesarias de Macau, respectivamente, 
Lei Chi Fong e Lei Cheok Kuan, o 
presidente da Associação de Jóias de 
Inovação dos Jovens de Macau, Lam Weng 
In, bem como a presidente da Associação de 
Desenhadores de Jóias de Macau, Chan 
Kam Mui, e demais representantes do 
respectivo sector.
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Com o objectivo de desempenhar o 
papel do grupo de trabalho específico para a 
cooperação entre Guangdong e Macau no 
sector dos serviços, sob o enquadramento do 
Acordo CEPA que integra o Acordo-Quadro 
de Cooperação Guangdong-Macau, e 
promover o intercâmbio e cooperação 
bilateral no sector dos serviços, a DSE 
organizou uma delegação, composta por 
mais de 30 membros oriundos do sector da 
ourivesaria e joalharia de Macau, à cidade 

de Jieyang, que se localiza na parte oriental 
da província de Guangdong, nos dias 26 e 
27 de Abril, para visitar centro de 
processamento e distribuição por grosso de 
jade mais conhecido nacionalmente, tendo 
procedido ao intercâmbio e à bolsa de 
contacto com o homólogo sector local.

A cidade de Jieyang, à qual se concede a 
fama da “Cidade de Jade da China” e que se 
encontra mais conhecida por seu 
equipamento de processamento e técnica 
artesanal, constitui uma zona industrial 
especializada onde se unem as actividades 
de processamento e comércio de esmeralda 
e objectos de jade. O sector da ourivesaria e 
joalharia de Macau, cujo volume de 
negócios tem, deste sempre, ocupado um 
valor de negócios mais de 20% do valor 
total do comércio a retalho, é uma base dos 
sectores de serviços e do comércio a retalho 
de Macau, também uma parte importante 
para o desenvolvimento económico de 
Macau.

Através da coordenação por parte do 
Departamento do Comércio da Província de 
Guangdong e da organização por parte do 
Governo de Jieyang e dos Serviços do 
Comércio de Jieyang, a delegação visitou o 
processo de transformação como o talhe e 
polimento na esmeralda de alta qualidade, o 
mercado de transacções de pedras de jade 
em bruto, o processo de transformação 
como serra do jade branco, o mercado de 
venda e o centro de transmissão em directo 
para o comércio electrónico de jades. Além 

disso, a mesma também visitou uma 
associação comercial de jóias e jades de 
Jieyang, tendo trocado opiniões com cerca 
de 30 representantes das empresas locais em 
matéria da evolução do sector da 
ourivesaria e joalharia dos dois lados, e 
abordado, em conjunto, o tema sobre a 
fusão entre o design e artesanato de Jieyang 
e o maduro mercado internacional de 
consumo de bens turísticos de Macau, 
contribuindo para estabelecer uma relação 
de cooperação com benefícios e ganhos 
mútuos.

Esta actividade teve um itinerário 
apertado e um conteúdo rico, o que 
possibilita construir uma plataforma de 
cooperação bilateral para os sectores de 
serviços e do comércio a retalho de artigos 
de ourivesaria e joalharia e estabelecer uma 
ligação em prol das futuras trocas 
comerciais, o que dá apoio aos respectivos 
sectores empresariais na exploração de 
novas fontes de produtos, mercados e 
negócios, contribuindo significativamente 

Visitou processo de transformação como o talhe e 
polimento na esmeralda de alta qualidade

para o desenvolvimento das empresas.

Esta delegação foi composta por: a 
subdirectora da DSE, Chan Tze Wai, o 
chefe do Departamento de Comércio 
Externo e de Cooperação Económica, Chan 
Weng Tat, o director-geral e o 
vice-presidente da Associação das 

Ourivesarias de Macau, respectivamente, 
Lei Chi Fong e Lei Cheok Kuan, o 
presidente da Associação de Jóias de 
Inovação dos Jovens de Macau, Lam Weng 
In, bem como a presidente da Associação de 
Desenhadores de Jóias de Macau, Chan 
Kam Mui, e demais representantes do 
respectivo sector.



Edição de Junho de 2018 ◆ Número 65◆ Publicação da 
Direcção dos Serviços de Economia de Macau

Endereço para contacto : Rua Dr. Pedro José Lobo, 1-3, Edifício Banco Luso Internacional, 2º andar, Macau
■Tel：(853) 8597 2343　■Fax：(853) 2871 2551　■E-mail：info@cepa.gov.mo

8

Com o objectivo de desempenhar o 
papel do grupo de trabalho específico para a 
cooperação entre Guangdong e Macau no 
sector dos serviços, sob o enquadramento do 
Acordo CEPA que integra o Acordo-Quadro 
de Cooperação Guangdong-Macau, e 
promover o intercâmbio e cooperação 
bilateral no sector dos serviços, a DSE 
organizou uma delegação, composta por 
mais de 30 membros oriundos do sector da 
ourivesaria e joalharia de Macau, à cidade 

de Jieyang, que se localiza na parte oriental 
da província de Guangdong, nos dias 26 e 
27 de Abril, para visitar centro de 
processamento e distribuição por grosso de 
jade mais conhecido nacionalmente, tendo 
procedido ao intercâmbio e à bolsa de 
contacto com o homólogo sector local.

A cidade de Jieyang, à qual se concede a 
fama da “Cidade de Jade da China” e que se 
encontra mais conhecida por seu 
equipamento de processamento e técnica 
artesanal, constitui uma zona industrial 
especializada onde se unem as actividades 
de processamento e comércio de esmeralda 
e objectos de jade. O sector da ourivesaria e 
joalharia de Macau, cujo volume de 
negócios tem, deste sempre, ocupado um 
valor de negócios mais de 20% do valor 
total do comércio a retalho, é uma base dos 
sectores de serviços e do comércio a retalho 
de Macau, também uma parte importante 
para o desenvolvimento económico de 
Macau.

Através da coordenação por parte do 
Departamento do Comércio da Província de 
Guangdong e da organização por parte do 
Governo de Jieyang e dos Serviços do 
Comércio de Jieyang, a delegação visitou o 
processo de transformação como o talhe e 
polimento na esmeralda de alta qualidade, o 
mercado de transacções de pedras de jade 
em bruto, o processo de transformação 
como serra do jade branco, o mercado de 
venda e o centro de transmissão em directo 
para o comércio electrónico de jades. Além 

disso, a mesma também visitou uma 
associação comercial de jóias e jades de 
Jieyang, tendo trocado opiniões com cerca 
de 30 representantes das empresas locais em 
matéria da evolução do sector da 
ourivesaria e joalharia dos dois lados, e 
abordado, em conjunto, o tema sobre a 
fusão entre o design e artesanato de Jieyang 
e o maduro mercado internacional de 
consumo de bens turísticos de Macau, 
contribuindo para estabelecer uma relação 
de cooperação com benefícios e ganhos 
mútuos.

Esta actividade teve um itinerário 
apertado e um conteúdo rico, o que 
possibilita construir uma plataforma de 
cooperação bilateral para os sectores de 
serviços e do comércio a retalho de artigos 
de ourivesaria e joalharia e estabelecer uma 
ligação em prol das futuras trocas 
comerciais, o que dá apoio aos respectivos 
sectores empresariais na exploração de 
novas fontes de produtos, mercados e 
negócios, contribuindo significativamente 

para o desenvolvimento das empresas.

Esta delegação foi composta por: a 
subdirectora da DSE, Chan Tze Wai, o 
chefe do Departamento de Comércio 
Externo e de Cooperação Económica, Chan 
Weng Tat, o director-geral e o 
vice-presidente da Associação das 

Ourivesarias de Macau, respectivamente, 
Lei Chi Fong e Lei Cheok Kuan, o 
presidente da Associação de Jóias de 
Inovação dos Jovens de Macau, Lam Weng 
In, bem como a presidente da Associação de 
Desenhadores de Jóias de Macau, Chan 
Kam Mui, e demais representantes do 
respectivo sector.

5. O “Grupo de trabalho para a promoção da cooperação económica   
 entre Hong Kong e Macau” reuniu-se em Hong Kong

 “No intuito de promover o 
desenvolvimento económico e comercial de 
Hong Kong e Macau, o “Grupo de trabalho 
para a promoção da cooperação económica 
entre Hongkong e Macau” (Grupo de 
trabalho) realizou a primeira reunião de 
2018, na tarde de 5 de Junho. Hongkong e 
Macau concordaram que ambas as partes 
possuem as suas vantagens particulares, 
desempenhando papéis indispensáveis e 
funções de complementaridade das 
vantagens no contexto do desenvolvimento 
nacional. A construção da Grande Baía 
Guangdong-Hongkong-Macau, em 
articulação com as estratégias de 
desenvolvimento da iniciativa “Uma Faixa, 
Uma Rota”, irá trazer oportunidades 
históricas ao desenvolvimento económico 
das duas regiões. Assim, Hongkong e 
Macau vão estreitar a cooperação na área 
económica, turística e na promoção de 
investimento, estudando o novo espaço de 
desenvolvimento.

Para aprofundar ainda mais a cooper-
ação económica e comercial entre Hong-

kong e Macau, as duas partes irão, em con-
formidade com os planos de cooperação 
económica e técnica no âmbito do “Acordo 
CEPA Hongkong-Macau”, desenvolver a 
cooperação no domínio da transparência da 
legislação e das barreiras técnicas ao comér-
cio.

Além disso, a construção da Grande 
Baía Guangdong-Hongkong-Macau irá 
trazer novas oportunidades ao 
desenvolvimento turístico, e as duas partes 
vão continuar a desenvolver mais produtos 
turísticos de “uma viagem várias paragens” 
em Guangdong, Hongkong e Macau. A par 

Foto do “Grupo de trabalho para a promoção da 
cooperação económica entre Hongkong e Macau” e dos 
representantes que participaram na reunião

disso, com as oportunidades trazidas pela 
entrada em funcionamento da Ponte 
Hongkong-Zhuhai-Macau, abordam, em 
conjunto, o desenvolvimento da cooperação 
no domínio da “economia da ponte” no 
campo do turismo. Quanto à promoção de 
investimento, as duas partes continuarão a 
captar investimentos estrangeiros e 
promover mercados com a Província de 
Guangdong, atraindo mais entidades 
estrangeiras para investirem nas regiões. 
Irão também, através do mecanismo de 
comunicação estabelecido entre as duas 
partes, continuar a prestar serviços de 
encaminhamento e consultadoria aos 
investimentos mútuos realizados pelos 
investidores dos dois lados.

Esta reunião foi presidida 
conjuntamente pelo Director dos Serviços 
de Economia do Governo da RAEM, Tai 

Kin Ip, e pelo Subdirector dos Serviços de 
Desenvolvimento Comercial e Económico 
da RAEHK, Bernard Chan, e contou ainda 
com a presença dos seguintes 
representantes: da parte de Macau, a 
Directora dos Serviços de Turismo, Maria 
Helena de Senna Fernandes, Subdirectora 
dos Serviços de Economia, Chan Tze Wai, o 
Vogal Executivo do Conselho de 
Administração do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau, 
Vong Vai Lon, etc.; e da parte de Hong 
Kong, representantes dos Serviços de 
Desenvolvimento Comercial e Económico, 
Departamento de Promoção de 
Investimento, Departamento dos Assuntos 
Turísticos, Departamento de 
Desenvolvimento Turístico de Hongkong e 
do Departamento da Indústria e do 
Comércio.
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 “No intuito de promover o 
desenvolvimento económico e comercial de 
Hong Kong e Macau, o “Grupo de trabalho 
para a promoção da cooperação económica 
entre Hongkong e Macau” (Grupo de 
trabalho) realizou a primeira reunião de 
2018, na tarde de 5 de Junho. Hongkong e 
Macau concordaram que ambas as partes 
possuem as suas vantagens particulares, 
desempenhando papéis indispensáveis e 
funções de complementaridade das 
vantagens no contexto do desenvolvimento 
nacional. A construção da Grande Baía 
Guangdong-Hongkong-Macau, em 
articulação com as estratégias de 
desenvolvimento da iniciativa “Uma Faixa, 
Uma Rota”, irá trazer oportunidades 
históricas ao desenvolvimento económico 
das duas regiões. Assim, Hongkong e 
Macau vão estreitar a cooperação na área 
económica, turística e na promoção de 
investimento, estudando o novo espaço de 
desenvolvimento.

Para aprofundar ainda mais a cooper-
ação económica e comercial entre Hong-

kong e Macau, as duas partes irão, em con-
formidade com os planos de cooperação 
económica e técnica no âmbito do “Acordo 
CEPA Hongkong-Macau”, desenvolver a 
cooperação no domínio da transparência da 
legislação e das barreiras técnicas ao comér-
cio.

Além disso, a construção da Grande 
Baía Guangdong-Hongkong-Macau irá 
trazer novas oportunidades ao 
desenvolvimento turístico, e as duas partes 
vão continuar a desenvolver mais produtos 
turísticos de “uma viagem várias paragens” 
em Guangdong, Hongkong e Macau. A par 

disso, com as oportunidades trazidas pela 
entrada em funcionamento da Ponte 
Hongkong-Zhuhai-Macau, abordam, em 
conjunto, o desenvolvimento da cooperação 
no domínio da “economia da ponte” no 
campo do turismo. Quanto à promoção de 
investimento, as duas partes continuarão a 
captar investimentos estrangeiros e 
promover mercados com a Província de 
Guangdong, atraindo mais entidades 
estrangeiras para investirem nas regiões. 
Irão também, através do mecanismo de 
comunicação estabelecido entre as duas 
partes, continuar a prestar serviços de 
encaminhamento e consultadoria aos 
investimentos mútuos realizados pelos 
investidores dos dois lados.

Esta reunião foi presidida 
conjuntamente pelo Director dos Serviços 
de Economia do Governo da RAEM, Tai 

Kin Ip, e pelo Subdirector dos Serviços de 
Desenvolvimento Comercial e Económico 
da RAEHK, Bernard Chan, e contou ainda 
com a presença dos seguintes 
representantes: da parte de Macau, a 
Directora dos Serviços de Turismo, Maria 
Helena de Senna Fernandes, Subdirectora 
dos Serviços de Economia, Chan Tze Wai, o 
Vogal Executivo do Conselho de 
Administração do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau, 
Vong Vai Lon, etc.; e da parte de Hong 
Kong, representantes dos Serviços de 
Desenvolvimento Comercial e Económico, 
Departamento de Promoção de 
Investimento, Departamento dos Assuntos 
Turísticos, Departamento de 
Desenvolvimento Turístico de Hongkong e 
do Departamento da Indústria e do 
Comércio.

6. Delegação de intercâmbio entre os jovens empreendedores de Macau  
 na Grande Baía Guangdong-HongKong-Macau

Para impulsionar os jovens de Macau a 
integrar na construção e o desenvolvimento 
da Grande Baía 
Guangdong-HongKong-Macau, teve lugar, 
durante o período de 12 a 14 de Abril de 
2018, a “Delegação de intercâmbio entre os 
jovens empreendedores de Macau na 
Grande Baía 
Guangdong-HongKong-Macau” que foi 
organizada pela DSE em colaboração com a 
Macau Investimento e Desenvolvimento. 
S.A., e composta pelos 42 representantes 
das associações de jovens e das empresas de 

Realizou-se a conferência de intercâmbio com as 
entidades competentes dos jovens empreendedores de 
Zhongshan e as empresas de empreendedores juvenis 
locais

empreendedores juvenis. Durante este 
evento de 3 dias, a delegação visitou as 
Bases de Incubação de Startups de Jovens 
de 5 cidades da Grande Baía 
Guangdong-HongKong-Macau, incluindo 
Chongshan, Guangzhou, Zhuhai e 
Shanzhen que assinam com o Governo da 
RAEM o Acordo de Cooperação para 
Promover em conjunto a Incubação de 
Startups dos Jovens, bem como o Cyberport 
de HongKong com o qual o Governo 
pretende intensificar a cooperação.

Durante o evento, a delegação não só 
visitou o centro de incubação de Startups de 
Jovens e as respectivas instalações 
estabelecidos pelas cidades relevantes para 
HongKong e Macau de modo a conhecer 
“in loco” as estratégias de apoio aos jovens 
empreendedores de várias cidades, mas 
também dedicou-se a reforçar o intercâmbio 
e bolsas de contacto com as empresas de 
empreendedores juvenis locais. Na 
conferência, os empreendedores do Interior 
da China e HongKong partilharam os seus 
percursos de empreendedorismo e as 
respectivas experiências, o que trouxe um 
contributo significativo para o 
desenvolvimento pessoal dos 
representantes da delegação de Macau, 
facilitando a criação de ligação e a 
exploração das redes comerciais entre todas 
as partes, promovendo a cooperação de 
negócios. Os Participantes deste evento de 
intercâmbio manifestaram que a viagem 
deixou-lhes serem aprofundadamente 

inspirados, obterem um fruto abundante, 
tomando conhecimentos de diferentes 
modelos de incubação dos jovens 
empreendedores, estratégias de apoio e 
tendência de desenvolvimento industrial 
das cidades vizinhas, permitindo que os 
empreendedores de Macau depositem 
grande confiança no desenvolvimento da 
Grande Baía e do empreendedorismo de 
Macau. Esperamos que impulsione o 
desenvolvimento rápido no domínio de 
empreendedorismo juvenil através do 
esforço conjunto e apoio mútuo de vários 
sectores, criando condições mais favoráveis 
ao ambiente de inovação e 
empreendedorismo de Macau.
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Para impulsionar os jovens de Macau a 
integrar na construção e o desenvolvimento 
da Grande Baía 
Guangdong-HongKong-Macau, teve lugar, 
durante o período de 12 a 14 de Abril de 
2018, a “Delegação de intercâmbio entre os 
jovens empreendedores de Macau na 
Grande Baía 
Guangdong-HongKong-Macau” que foi 
organizada pela DSE em colaboração com a 
Macau Investimento e Desenvolvimento. 
S.A., e composta pelos 42 representantes 
das associações de jovens e das empresas de 

empreendedores juvenis. Durante este 
evento de 3 dias, a delegação visitou as 
Bases de Incubação de Startups de Jovens 
de 5 cidades da Grande Baía 
Guangdong-HongKong-Macau, incluindo 
Chongshan, Guangzhou, Zhuhai e 
Shanzhen que assinam com o Governo da 
RAEM o Acordo de Cooperação para 
Promover em conjunto a Incubação de 
Startups dos Jovens, bem como o Cyberport 
de HongKong com o qual o Governo 
pretende intensificar a cooperação.

Durante o evento, a delegação não só 
visitou o centro de incubação de Startups de 
Jovens e as respectivas instalações 
estabelecidos pelas cidades relevantes para 
HongKong e Macau de modo a conhecer 
“in loco” as estratégias de apoio aos jovens 
empreendedores de várias cidades, mas 
também dedicou-se a reforçar o intercâmbio 
e bolsas de contacto com as empresas de 
empreendedores juvenis locais. Na 
conferência, os empreendedores do Interior 
da China e HongKong partilharam os seus 
percursos de empreendedorismo e as 
respectivas experiências, o que trouxe um 
contributo significativo para o 
desenvolvimento pessoal dos 
representantes da delegação de Macau, 
facilitando a criação de ligação e a 
exploração das redes comerciais entre todas 
as partes, promovendo a cooperação de 
negócios. Os Participantes deste evento de 
intercâmbio manifestaram que a viagem 
deixou-lhes serem aprofundadamente 

inspirados, obterem um fruto abundante, 
tomando conhecimentos de diferentes 
modelos de incubação dos jovens 
empreendedores, estratégias de apoio e 
tendência de desenvolvimento industrial 
das cidades vizinhas, permitindo que os 
empreendedores de Macau depositem 
grande confiança no desenvolvimento da 
Grande Baía e do empreendedorismo de 
Macau. Esperamos que impulsione o 
desenvolvimento rápido no domínio de 
empreendedorismo juvenil através do 
esforço conjunto e apoio mútuo de vários 
sectores, criando condições mais favoráveis 
ao ambiente de inovação e 
empreendedorismo de Macau.

O Cyberport de HongKong foi o terminal da viagem da 
delegação do intercâmbio 
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7. “Projecto de Estágio no âmbito do Fundo de Cooperação para o De  
 senvolvimento China-países de Língua Portuguesa” oficialmente   
 entrada em funcionamento

Na sequência da entrada em 
funcionamento da Sede do Fundo de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
China-países de Língua Portuguesa em 
Macau no ano passado, o Fundo 
desempenha activamente as vantagens de 
Macau enquanto plataforma de serviços 
para a cooperação comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa, uma das 
vantagens é que facilita oportunidades de 
estágio aos empregados financeiros de 
Macau. Há 5 participantes do Projecto de 

Estágio que partiram para Pequim em 8 de 
Abril, para participar no curso de estágio, 
com duração de 3 mês e 9 mês. Os 
estagiários são recomendados pela 
Autoridade Monetária de Macau e pela 
Associação de Bancos de Macau e detêm 
experiências de trabalho acumuladas 
relacionadas com a matéria financeira. As 
entidades de estágio incluem o Banco de 
Desenvolvimento da China e o Fundo de 
Desenvolvimento China-África, os 
mesmos frequentam os cursos de formação 
em serviços em diversos departamentos, 
nomeadamente departamento jurídico, de 
gerenciamento de risco, de marketing e de 
avaliação de projectos, etc. O projecto de 
estágio visa que os mesmos, através da 
participação de trabalhos concretos, 
aprendem com as experiências, alargando 
os seus horizontes, enriquecendo 
conhecimentos profissionais, contribuindo 
para formar talentos para o futuro 
desenvolvimento do regime financeiro com 
características próprias de Macau.

Fotografia dos participantes do projecto de estágio no 
âmbito do Fundo de Cooperação para o 
Desenvolvimento China-países de Língua Portuguesa, 
tirada antes das suas partidas para Pequim

8. Acção promocional do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento   
 China – Países de Língua Portuguesa realizou-se em Qianhai

A Sessão de Promoção do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China – 
Países de Língua Portuguesa realizou-se no 
dia 10 de Maio de 2018, na Sala de 
Reunião do Edifício do Conselho de 
Gestão da Área de Qianhai da Zona Piloto 

do Comércio Livre de Shenzhen. O 
Gabinete dos Assuntos da Zona Piloto do 
Comércio Livre de Guangdong e a 
Direcção dos Serviços de Economia da 
RAEM foram as entidades coordenadoras 
desta actividade. A sessão de promoção foi 

presidida pela Chefe da Divisão de 
Inovação Financeira do Conselho de 
Gestão da Área de Qianhai da Zona Piloto 
de Comércio Livre de Shenzhen, Wen 
Ping, onde mais de 50 representantes 
provenientes de associações dos 
proprietários do sector financeiro de 
Qianhai do Município de Shenzhen, 
associações de fundo privado do Município 
de Shenzhen e alianças empresariais da 
Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau e empresários participaram 
nesta ocasião. O orador convidado, 
Gerente do Fundo de Cooperação e 
Desenvolvimento China – Países de 
Língua Portuguesa, Zhang Ruiyang, 
apresentou as informações gerais do Fundo 
de Cooperação e Desenvolvimento China – 
Países de Língua Portuguesa, 
características e função, áreas de 
investimento, critérios para investimento e 
procedimentos, vantagens do Fundo e 
competências profissionais da equipa de 

gestão, etc. Durante a sessão de discussão, 
os representantes participantes salientaram 
que o Fundo de Cooperação e 
Desenvolvimento China – Países de 
Língua Portuguesa vai trazer novas 
oportunidades às empresas de Qianhai 
(Shenzhen), e a equipa de gestão pode 
prestar apoio nas experiências do exercício 
das actividades e rede de informações, o 
que contribui para procura de projectos de 
investimento adequados.
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A Sessão de Promoção do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China – 
Países de Língua Portuguesa realizou-se no 
dia 10 de Maio de 2018, na Sala de 
Reunião do Edifício do Conselho de 
Gestão da Área de Qianhai da Zona Piloto 

do Comércio Livre de Shenzhen. O 
Gabinete dos Assuntos da Zona Piloto do 
Comércio Livre de Guangdong e a 
Direcção dos Serviços de Economia da 
RAEM foram as entidades coordenadoras 
desta actividade. A sessão de promoção foi 

presidida pela Chefe da Divisão de 
Inovação Financeira do Conselho de 
Gestão da Área de Qianhai da Zona Piloto 
de Comércio Livre de Shenzhen, Wen 
Ping, onde mais de 50 representantes 
provenientes de associações dos 
proprietários do sector financeiro de 
Qianhai do Município de Shenzhen, 
associações de fundo privado do Município 
de Shenzhen e alianças empresariais da 
Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau e empresários participaram 
nesta ocasião. O orador convidado, 
Gerente do Fundo de Cooperação e 
Desenvolvimento China – Países de 
Língua Portuguesa, Zhang Ruiyang, 
apresentou as informações gerais do Fundo 
de Cooperação e Desenvolvimento China – 
Países de Língua Portuguesa, 
características e função, áreas de 
investimento, critérios para investimento e 
procedimentos, vantagens do Fundo e 
competências profissionais da equipa de 

gestão, etc. Durante a sessão de discussão, 
os representantes participantes salientaram 
que o Fundo de Cooperação e 
Desenvolvimento China – Países de 
Língua Portuguesa vai trazer novas 
oportunidades às empresas de Qianhai 
(Shenzhen), e a equipa de gestão pode 
prestar apoio nas experiências do exercício 
das actividades e rede de informações, o 
que contribui para procura de projectos de 
investimento adequados.

A Sessão de Promoção do Fundo de Cooperação e 
Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa

9. Intercâmbio sobre desenvolvimento de marcas das lojas antigas   
 típicas/marcas antigas da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

Para impulsionar a Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau na 
implementação da cooperação na 
estratégia das marcas de propriedade 
intelectual, concretizando o planeamento 
de projectos de cooperação da propriedade 
intelectual no âmbito do “Acordo-Quadro 
de Cooperação Guangdong-Macau”, a 
DSE e os representantes do “Grupo de 
Apoio a Lojas Antigas Típicas” de “Macau 

Chain Stores and Franchise Association” 
deslocaram a Guangzhou para participação 
no “Intercâmbio para o Desenvolvimento 
das Lojas Antigas Típicas/Marcas Antigas 
Guangdong-Hong Kong-Macau”, em 31 
de Maio de 2018. Agentes da Direcção 
Geral da Administração Industrial e 
Comercial da Província de Guangdong e 
entidades competentes da propriedade 
intelectual da RAEHK e RAEM, 

especialistas jurídicos em propriedade 
intelectual, representantes das associações 
comerciais e empresas das três regiões 
participaram nesta ocasião, abordando 
temas sobre desenvolvimento de marcas 
das lojas antigas típicas/marcas antigas e 
critérios para apreciação do registo das 
marcas, etc. Depois da actividade, os 
representantes de Hong Kong e Macau 
visitaram o Centro de Cooperação de 
Apreciação de Marcas de Guangzhou da 
Direcção Nacional da Propriedade 

Intelectual do Estado.
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Para impulsionar a Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau na 
implementação da cooperação na 
estratégia das marcas de propriedade 
intelectual, concretizando o planeamento 
de projectos de cooperação da propriedade 
intelectual no âmbito do “Acordo-Quadro 
de Cooperação Guangdong-Macau”, a 
DSE e os representantes do “Grupo de 
Apoio a Lojas Antigas Típicas” de “Macau 

Chain Stores and Franchise Association” 
deslocaram a Guangzhou para participação 
no “Intercâmbio para o Desenvolvimento 
das Lojas Antigas Típicas/Marcas Antigas 
Guangdong-Hong Kong-Macau”, em 31 
de Maio de 2018. Agentes da Direcção 
Geral da Administração Industrial e 
Comercial da Província de Guangdong e 
entidades competentes da propriedade 
intelectual da RAEHK e RAEM, 

especialistas jurídicos em propriedade 
intelectual, representantes das associações 
comerciais e empresas das três regiões 
participaram nesta ocasião, abordando 
temas sobre desenvolvimento de marcas 
das lojas antigas típicas/marcas antigas e 
critérios para apreciação do registo das 
marcas, etc. Depois da actividade, os 
representantes de Hong Kong e Macau 
visitaram o Centro de Cooperação de 
Apreciação de Marcas de Guangzhou da 
Direcção Nacional da Propriedade 

Intelectual do Estado.

Fotografia dos representantes que participaram nesta 
ocasião

10. Reunião de Trabalho para Impulsionamento da Propriedade Intelectual  
 na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

No intuito de promover o 
desenvolvimento colaborativo da área de 
propriedade intelectual na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, 
reforçando a criação, uso e protecção da 
propriedade intelectual na Grande Baía, os 
representantes do Departamento dos 
Direitos de Propriedade Intelectual da 

Província de Guangdong visitou DSE, no 
dia 25 de Maio de 2018, no qual ambas as 
partes discutiram e intercambiaram sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos da criação 
do novo mecanismo de cooperação de 
propriedade intelectual na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, 
reforçando a cooperação na protecção da 
propriedade intelectual dentro da Grande 
Baía e aperfeiçoamento da plataforma de 
partilha de informações sobre propriedade 
intelectual, o que pretende desta forma, 
esforçar-se conjuntamente, na criação de 
uma Baía de Propriedade Intelectual dentro 
da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, promovendo o 
desenvolvimento inovador, em geral, da 
Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau.

Reunião de Trabalho para Impulsionamento da 
Propriedade Intelectual na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau 
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11. Intercâmbio sobre “Cooperação na Propriedade Intelectual e Inovação  
 Tecnológica da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

Com vista em promover a construção da 
Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, reforçando o intercâmbio e 
cooperação em matéria da propriedade 
intelectual da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, bem como 
elevar a capacidade de aplicação e 
exploração da propriedade intelectual da 
Grande Baía, a DSE e os representantes do 
Centro de Inovação do Instituto de 
Inovação Colaborativa da Universidade de 
Macau, participaram na actividade de 
intercâmbio intitulada “Cooperação na 
Propriedade Intelectual e Inovação 
Tecnológica da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau – 
Cooperação na propriedade intelectual 
durante a transferência de tecnologia”, 
realizado em Hengqin, de 20 de Abril de 
2018. Foram convidados os agentes do 
sector de propriedade intelectual e 
representantes de instituições de ensino 
superior, empresas e institutos de serviços 
de aplicação e operação da propriedade 
intelectual da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau para 
discursarem e realizarem intercâmbio de 
mesa redonda, discutindo conjuntamente, 
como usar a propriedade intelectual para 
promover a transformação e transferência 
de ciência e tecnologia, sob a tendência de 
que as trocas económicas e tecnológicas e 

cooperação entre Guangdong, Hong Kong e 
Macau são cada vez mais activas, 
promovendo o desenvolvimento sinergético 
da economia das três regiões mediante o 
apoio dos resultados tecnológicos. Depois 
da actividade, os representantes visitaram a 
plataforma de aplicação e operação da 
propriedade intelectual do Estado (Qi 
Xianqin), tendo maior compreensão sobre a 
situação operacional desta plataforma, 
estrutura dos negócios, bem como a 
tendência do futuro desenvolvimento.

Intercâmbio intitulado “Cooperação na Propriedade 
Intelectual e Inovação Tecnológica da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau
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12. Workshop sobre as Estratégias de Marketing para Comércio  
 Electrónico Transfronteiriço

No intuito de possibilitar às pequenas e 
médias empresas dominar mais técnicas 
sobre o comércio electrónico 
transfronteiriço, a Direcção dos Serviços de 
Economia (DSE) realizou, nos dias 9 e 10 
de Junho, o “Workshop sobre as Estratégias 
de Marketing para Comércio Electrónico 
Transfronteiriço”, no qual foram 
convidados 4 profissionais da área do 
comércio electrónico transfronteiriço, 
designadamente, o Presidente do 
Asia-Pacific E-Commerce Institute, Chen 
Haiquan, a Directora de Operações de POP, 
Celine Huang, a Directora de Marketing de 
D-MCARK, Terran Deng e o 
Vice-Presidente Executivo da Câmara 
Sino-Portuguesa de Comércio Electrónico, 
Johnny Ma, para partilhar com o respectivo 
sector de Macau informações, estratégias 
de marketing e práticas comerciais mais 
actualizadas naquela área.

O Workshop contou com a participação 
dos pequenos e médios empresários locais 
do sector de venda a retalho que 
manifestaram grande interesse em explorar 
o mercado do Interior da China, 
considerando que o Workshop pode 
contribuir para conhecer a tendência de 
desenvolvimento e as oportunidades do 
comércio electrónico transfronteiriço do 
Interior da China, e a forma como 
aproveitar os agentes de operação do 
comércio electrónico para explorar as 
actividades no Interior da China através das 
estratégias precisas de promoção e 
marketing. Este evento produz um papel 
positivo para a promoção do 
desenvolvimento do comércio electrónico 
de Macau, enriquecendo os conhecimentos 
do sector sobre a tendência de 
desenvolvimento do comércio electrónico 
transfronteiriço, e apoiando as pequenas e 
médias empresas de Macau na exploração 
do enorme mercado do Interior da China.

O orador apresentou a tendência mais recente do 
comércio electrónico transfronteiriço
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13. Autoridade da Zona de Cooperação na Indústria dos Serviços   
 Modernos Shenzhen-Hongkong de Quianhai de Shenzhen visitou DSE

O Subchefe da Divisão dos Assuntos 
de Hong Kong da Autoridade da Zona de 
Cooperação na Indústria dos Serviços 
Modernos Shenzhen-Hongkong de 
Quianhai de Shenzhen, Wang Zizhong, e a 
Vice Secretária-Geral da Fundação de 
Beneficência de China Merchants Group, 
Niu Yanqin, visitaram a DSE, em 8 de 
Junho de 2018, onde intercambiaram sobre 
o reforço da cooperação entre os jovens 
dos dois territórios, incluindo promover os 
jovens empreendedores da Grande Baía na 
participação no Programa de Intercâmbio 
de Inovação e Empreendedorismo para 
Jovens da China e dos Países de Língua 
Portuguesa, estabelecendo uma área 
interactiva de Macau, bem como organizar 
conjuntamente concursos em matéria de 
empreendedorismo, etc. Ambas as partes 
concordam que, com base no sucesso do 
ano passado, o “Concurso de 
Empreendedorismo e de Criatividade para 
Jovens de Macau” continuará ser o 
concurso do “Concurso de Inovação e 
Empreendedorismo de Qianhai para 
Jovens de Guangdong, Hong Kong e 
Macau 2018 - Taça de China Merchants 
Group (Macau)” na zona de Macau, 
construindo uma boa plataforma de 
intercâmbio aos empresários das três 
partes, promovendo conjuntamente o 
desenvolvimento sinergético da inovação e 

empreendedorismo juvenil na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau. Depois 
do encontro, a comitiva de Shenzhen 
visitou o Centro de Incubação de Negócios 
para os Jovens de Macau, que fica situado 
no Edifício The Carat.

Os representantes da Autoridade de Qianhai e da 
Fundação de Beneficência de China Merchants Group 
visitaram DSE


