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Já foi publicado o Boletim Informativo do CEPA n.º 70, 

destacando-se os seguintes conteúdos: 

Com vista a elevar ainda mais o nível de liberalização do comércio 

de serviços concedida pelo Interior da China em relação a Macau, e 

promover a cooperação mais estreita para o desenvolvimento das relações 

económicas e comerciais das duas partes, realizou-se, no dia 11 de 

Setembro, em Macau, a 3.ª reunião de governantes de alto nível da 

Comissão de Acompanhamento Conjunta no âmbito do Acordo CEPA 

2019. Durante a reunião, as duas partes procederam a negociações 

detalhadas e aprofundadas sobre a liberalização nas diversas áreas de 

serviços no que diz respeito ao Acordo sobre Comércio de Serviços no 

âmbito do Acordo CEPA para dinamizar a implementação pioneira, na 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, das políticas de 

alargamento de liberalização ao abrigo do CEPA no domínio de comércio 

de serviços, nomeadamente, serviços financeiros, jurídicos, culturais, de 

turismo, entre outros, a fim de concretizar a plena liberalização do 

comércio de serviços na Grande Baía. 

Para adaptar-se à tendência da digitalização global e aprofundar a 



cooperação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau em matéria 

da economia digital e da internet industrial, realizou-se, nos dias 27 e 28 

de Agosto, em Guangzhou, a “Conferência da Internet Industrial da China 

e da Economia Digital da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 

2019”. A Conferência é subordinada ao tema “Internet Industrial e Baía 

Digital”, para promover a aplicação da inovação da internet industrial, 

desenvolvendo novas tecnologias e novas indústrias e contribuindo para 

apoiar a construção da Zona Piloto da Economia Digital da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau. 

Além disso, no intuito de promover o desenvolvimento do sector do 

comércio electrónico transfronteiriço de Macau e aprofundar a integração 

entre Macau e o Interior da China no âmbito do comércio electrónico 

transfronteiriço, a Comissão Especializada do Comércio Electrónico 

Transfronteiriço da Associação das Empresas Chinesas de Macau 

realizou, nos dias 2 a 5 de Setembro, em Xian, o “Seminário de 

Intercâmbio do Comércio Electrónico Transfronteiriço entre Shaanxi e 

Macau” e a “Actividade de aprendizagem aprofunda do espírito de 

Yanan” 

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 

 


