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Realizou-se, a 20 de Março, em Macau, a 1.ª reunião de governantes de 

alto nível do CEPA 2018, o que marcou o início formal dos trabalhos de 

negociações em matéria do Acordo sobre Comércio de Mercadorias no 

âmbito do CEPA. Os trabalhos de negociações serão concluídos em 

cumprimento com uma das metas delineadas no 13.º Plano Quinquenal 

Nacional, ou seja, o “alargamento do nível de liberalização do Interior da 

China em relação a Hong Kong e Macau e a actualização dos CEPAs 

celebrados com essas duas RAEs”, de modo a elevar ainda mais o nível de 

cooperação assente em benefícios mútuos dos dois lados.  

 

Por outro lado, a “Sessão de Divulgação e de Esclarecimento sobre a 

Versão Actualizada do Acordo CEPA em Macau”, organizada 

conjuntamente pelo Ministério do Comércio do Estado e pelo Governo da 

RAEM, teve lugar em 31 de Janeiro, no Centro de Convenções e 

Entretenimento da Torre de Macau. A Sessão ajuda a maior compreensão 

dos operadores dos sectores e cidadãos de Macau sobre o conteúdo e as 

medidas da Versão Actualizada do Acordo CEPA e as respectivas políticas e 

os procedimentos administrativos executados no Interior da China. 

 

Além disso, uma delegação organizada pela DSE e composta por 20 

membros representantes do Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento, da Parafuturo de Macau Investment and Development Limited, 

de instituições de empreendedorismo juvenil de Qianhai, Shenzhen e de 11 

associações de jovens de Macau, deslocou-se a Lisboa e Porto de Portugal 

para realizar actividades de intercâmbio de empreendedorismo juvenil com o 

intuito de possibilitar aos jovens empreendedores, através do programa de 

intercâmbio, a aprendizagem de novos conhecimentos de operação 

empresarial e o encontro de novas oportunidades para o futuro 

desenvolvimento das suas empresas, contribuindo para a exploração de 

mercados e actividades após o seu regresso a Macau.   

 

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: 85972343 ou do e-mail: info@cepa.gov.mo. 

 


