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RAPORT COMUN CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

REGIUNEA ADMINISTRATIVĂ SPECIALĂ MACAO: RAPORT ANUAL PE 2017 

 

Sinteză 

De la retrocedarea regiunii Macao către Republica Populară Chineză în 1999, Uniunea 

Europeană și statele membre ale acesteia au urmărit îndeaproape evoluția situației politice și 

economice din Regiunea Administrativă Specială (RAS) Macao, în contextul aplicării 

principiului „o țară, două sisteme”. UE respectă politica „o Chină unică” și sprijină principiul 

„o țară, două sisteme”, precum și punerea în aplicare a acestuia. 

Prezentul raport anual privind evoluția situației din Macao este emis în conformitate cu 

angajamentul asumat față de Parlamentul European. 

În 2017, principiul „o țară, două sisteme” a continuat să fie pus în aplicare, în beneficiul RAS 

Macao, al Chinei în ansamblu și al comunității internaționale. 

În septembrie, Macao a ales o nouă Adunare Legislativă. Componența politică a Adunării 

Legislative nu s-a schimbat după alegeri. Aceasta continuă să fie dominată de deputați 

proguvernamentali. Prezența ridicată la votul pentru alegerea Adunării Legislative, în care 

14 din cele 33 de locuri sunt alese prin vot direct, arată că cetățenii din Macao sunt dornici să 

participe la viața politică și aspiră să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește viitorul lor. 

Legea fundamentală și alte acte legislative din Macao nu prevăd posibilitatea introducerii 

votului universal. Cu toate acestea, UE încurajează autoritățile din Macao să ia în considerare 

modalități de a promova o mai mare implicare a publicului în alegerea șefului executivului 

regiunii și a Adunării Legislative. Acest lucru ar spori legitimitatea acestora și ar consolida 

sprijinul public și guvernanța. 

În general, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor au continuat să fie respectate 

în 2017. Mijloacele de informare în masă din Macao au exprimat în continuare o gamă largă 

de opinii, în pofida preocupărilor legate de intensificarea autocenzurii. 

Economia regiunii Macao a crescut semnificativ în cursul anului și au fost anunțate inițiative 

suplimentare de diversificare a economiei. 

UE și Macao au continuat să aibă relații comerciale solide și să se bucure de un nivel bun de 

cooperare. 

Evoluții politice 

La 17 septembrie, în Macao s-au desfășurat alegeri pentru Adunarea Legislativă. Prezența la 

vot a atins un nivel record, 57,22 % dintre alegători exercitându-și dreptul de vot. Numai 

14 din cele 33 de locuri în cadrul Adunării Legislative sunt alese prin vot direct. Restul de 
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19 locuri sunt alese prin intermediul circumscripțiilor funcționale sau sunt numite de către 

șeful executivului. Adunarea Legislativă nou-aleasă rămâne puternic dominată de tabăra 

proguvernamentală. Aceasta are doar patru deputați pan-democratici și un deputat care 

susține votul universal fără să subscrie la platforma pan-democratică. Problemele legate de 

bunăstare și de nivelul de trai au fost decisive în alegeri. 

Alegerile au avut loc într-un mod organizat. Cu toate acestea, partidul pro-democratic New 

Macau a acuzat autoritățile de exercitarea unei presiuni politice asupra partidului în timpul 

campaniei și a introdus o acțiune în instanță. Înalta Curte de Apel s-a pronunțat la 

11 septembrie în favoarea New Macau și a criticat Biroul pentru afaceri civice și municipale 

pentru respingerea cererii partidului de a organiza un eveniment în timpul campaniei 

electorale. Activiștii pro-democratici s-au plâns că guvernul central a pătruns în conturile lor 

de pe platformele de comunicare socială, de e-mail și de mesagerie instantanee, pentru a 

monitoriza desfășurarea campaniilor lor electorale. Unui număr de cel puțin 13 jurnaliști din 

Hong Kong le-a fost refuzată intrarea în Macao înainte de alegeri. 

La 4 decembrie, deputatul pro-democratic, Sulu Sou, a fost suspendat din funcția sa în cadrul 

Adunării Legislative. Acesta a fost acuzat de nesupunere civilă în legătură cu un protest din 

2016 împotriva șefului executivului din Macao. Adunarea Legislativă din Macao l-a 

suspendat, cu 28 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă. De la retrocedarea din 1999, este 

prima oară când Adunarea Legislativă și-a folosit competențele pentru a suspenda un deputat 

acuzat de săvârșirea unei infracțiuni. Dacă Sou este găsit vinovat și închis pentru mai mult de 

30 de zile, el ar putea fi exclus din funcția de deputat. 

În luna mai, președintele Congresului Național Popular, Zhang Dejiang, a venit la Macao 

pentru o vizită de trei zile. El a felicitat Macao pentru punerea în aplicare cu succes a 

principiului „o țară, două sisteme” și a cerut RAS să ia măsuri suplimentare de integrare în 

dezvoltarea națională a Chinei. 

În luna august, 10 persoane au decedat și sute de persoane au fost rănite după ce taifunul Hato 

a lovit Macao. Taifunul de categoria 10 a provocat ravagii în Macao, lăsând orașul fără 

energie electrică timp de câteva ore, fapt care a indicat vulnerabilitatea regiunii la efectele 

schimbărilor climatice. La cererea guvernului din Macao, trupele Armatei de Eliberare a 

Poporului din China, din garnizoana locală, au fost mobilizate pentru a sprijini eforturile de 

ajutorare. 

În noiembrie, Comitetul permanent al Congresului Popular Național a votat adăugarea Legii 

privind imnul național în anexa III la Legea fundamentală a Macao, ceea ce înseamnă că legea 

se va aplica în RAS Macao. 

Pe parcursul anului 2017, unui număr de peste doisprezece activiști pro-democrație și mai 

multor jurnaliști le-a fost refuzată intrarea în Macao. Mai mulți politicieni și deputați din 

Hong Kong au fost informați de serviciile de imigrație că reprezintă o amenințare pentru 

securitatea și stabilitatea internă a Macao. 
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Egalitatea de șanse, drepturi și libertăți 

În conformitate cu principiul „o țară, două sisteme”, astfel cum este consacrat în Legea 

fundamentală a Macao, drepturile și libertățile fundamentale ale populației din Macao și statul 

de drept au continuat să fie respectate în general. Libertățile civile sunt susținute în Macao și 

există un nivel înalt de respectare a drepturilor omului. Cu toate acestea, în 2017, guvernul a 

continuat să se opună unei recomandări din partea Comitetului contra torturii al Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la înființarea unui organism independent pentru drepturile omului. 

Guvernul a argumentat că această recomandare nu este aplicabilă în Macao, având în vedere 

statutul său de Regiune Administrativă Specială a Republicii Populare Chineze. 

Mijloacele de informare în masă au rămas diversificate și au exprimat o varietate de opinii 

fără restricții. Se pare că există un anumit grad de autocenzură, în special în rândul 

massmediei în limba chineză și atunci când sunt prezentate informații cu privire la situația 

din China. ONG-urile și activiștii mass-media continuă să ridice preocupări legate de 

autocenzură, care se datorează dependenței mass-mediei de finanțarea guvernamentală. 

În 2017, Asociația de presă portugheză și engleză din Macao a publicat primul său raport 

privind libertatea presei pentru mass-media în altă limbă decât limba chineză. Potrivit 

raportului, libertatea presei a fost respectată, dar mijloacele de informare în limba chineză 

sau confruntat cu mai multe provocări, constrângeri și presiuni decât mijloacele de informare 

în limba engleză și portugheză. Potrivit raportului, principalul obstacol în calea libertății 

presei a fost dificultatea accesării surselor și lipsa de transparență din partea autorităților. 

Există în continuare preocupări privind discriminarea pe motive de orientare sexuală și 

identitate de gen. Aceste preocupări sunt deosebit de acute în domeniul ocupării forței de 

muncă, al educației și al asistenței medicale. Prevederi privind relațiile între persoanele de 

același sex încă trebuie incluse în legislația care califică violența domestică drept infracțiune. 

Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale a îndemnat Macao să adopte 

o legislație cuprinzătoare împotriva discriminării. 

În ciuda eforturilor continue ale guvernului din Macao de a combate traficul de persoane, 

acesta rămâne o problemă în Macao. În cursul anului, autoritățile din Macao au organizat 

numeroase sesiuni de formare și campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la 

combaterea traficului de persoane. Pentru a combate această infracțiune transfrontalieră, 

Macao a intensificat cooperarea cu autoritățile din China continentală și din Hong Kong prin 

schimburi de informații și operațiuni comune. Legislația în materie de combatere a traficului 

de persoane din Macao este satisfăcătoare, însă aplicarea legii trebuie să fie mai strictă. 

Numărul de urmăriri penale și de condamnări pentru traficul de ființe umane rămâne scăzut, 

în ciuda unui număr mare de plângeri. UE este pregătită să reînnoiască schimburile și 
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cooperarea și să ofere expertiză tehnică cu privire la cele mai bune modalități de abordare a 

acestei provocări globale. 

Macao nu a asigurat respectarea deplină a libertății de asociere și a dreptului de negociere 

colectivă, consacrate în convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Angajații 

sunt liberi să participe la activități sindicale și la acțiuni industriale, dar nu sunt protejați 

împotriva represaliilor dacă fac acest lucru. Articolul 70 din Legea privind relațiile de muncă 

permite angajatorilor să rezilieze contractul de muncă al unui angajat fără motive întemeiate, 

prin acordarea unei indemnizații modice. UE încurajează Macao să ia măsurile necesare 

pentru a se conforma convențiilor OIM. 

Autoritățile din Macao au continuat să contracareze corupția în cursul anului, iar guvernul a 

deschis mai multe cazuri de combatere a corupției la nivel înalt. Taifunul Hato a dus la unele 

întrebări cu privire la pregătirea pentru dezastre a regiunii Macao și la coordonarea ajutorului 

în caz de dezastre. În urma taifunului, Comisia împotriva corupției a lansat o investigație 

privind procedurile Biroului Meteorologic și Geofizic în ceea ce privește prognozarea 

taifunurilor și gestionarea sa controversată de către fostul director. Raportul Comisiei 

împotriva corupției nu a indicat existența vreunei dovezi de nelegalitate sau de influență 

externă. 

Evoluția situației economice 

Economia regiunii Macao a înregistrat o revenire în 2017, după un declin major în ultimii trei 

ani, când industria jocurilor de noroc a fost puternic afectată de campania anti-corupție din 

China continentală. PIB-ul regiunii Macao a crescut cu 9,1 %1 în termeni reali în 2017, o 

îmbunătățire semnificativă față de 2016, când a scăzut cu 0,9 %. Redresarea economică a fost 

determinată de o revenire a sectorului jocurilor de noroc și de fluxurile susținute de turiști. În 

2017, numărul de vizitatori a crescut cu 5,4 %, ajungând la 32,6 milioane. În plus, vizitatorii 

au cheltuit mai mulți bani. Veniturile din jocurile de noroc au înregistrat o creștere de două 

cifre în 2017, ajungând la 266 de miliarde MOP, în creștere cu 19,1 % față de anul 2016. 

Cererea internă a crescut constant, atât cheltuielile consumatorilor privați, cât și cheltuielile 

guvernamentale înregistrând o creștere moderată. Cea mai slabă parte a economiei a fost 

domeniul investițiilor private, care a înregistrat o scădere cu 10 % în termeni reali în 2017. 

Cheltuielile cu investițiile s-au contractat, deoarece construcția mai multor facilități turistice 

la scară largă și mega-stațiuni s-a apropiat de finalizare. Inflația a scăzut de la 2,3 % în 2016 

la 1,2 % în 2017. Rata șomajului a fost în mod constant sub 2 % în ultimii cinci ani, chiar și în 

timpul încetinirii economice, economia bazându-se în mare măsură pe lucrători și specialiști 

străini. Peste 40 % din forța de muncă din Macao în 2017 a fost alcătuită din lucrători străini, 

aproximativ două treimi dintre aceștia provenind din China continentală. 

                                                            
1 Sursă: Cu excepția cazului în care se precizează altfel, toți indicatorii macroeconomici au fost furnizați de Serviciul de 

statistică și recensământ al guvernului din RAS Macao. 
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La 14 noiembrie, șeful executivului din Macao, Fernando Chui, și-a prezentat discursul 

privind cadrul de politică pentru 2018. El a reiterat principalele direcții în materie de politică 

stabilite în Planul cincinal al Macao (2016-2020), lansat în 2016. Șeful executivului a declarat 

că administrația sa va avea ca scop diversificarea economiei și participarea la inițiativa Chinei 

„O centură, un drum” și la inițiativa „Zona Marelui Golf” Guangdong-Hong Kong-Macao. 

Guvernul și-a luat angajamentul să continue dezvoltarea turismului de afaceri, prin 

intermediul întâlnirilor, stimulentelor, convențiilor și expozițiilor; industriilor culturale și 

creative; medicinei chineze; serviciilor de leasing financiar; și gestionării patrimoniului. El a 

încurajat întreprinderile mici și mijlocii să coopereze cu operatorii de comerț electronic din 

China continentală pentru a explora piețele din țările vorbitoare de limba portugheză. În 

conformitate cu practica anterioară, șeful executivului a anunțat, de asemenea, un pachet de 

subvenții financiare pentru localnici. Acesta a fost al 11-lea an consecutiv în care un astfel de 

pachet a fost oferit, iar pachetul din acest an se ridică la 12,9 miliarde MOP. În 2018, 

rezidenții permanenți vor primi 9 000 MOP și rezidenții nepermanenți 5 400 MOP. 

Poziția fiscală a Macao în anul 2017 a rămas puternică, iar regiunea are rezerve solide. Contul 

său fiscal a înregistrat surplusuri în mod constant ani la rând, în ciuda scăderii semnificative a 

veniturilor din impozitele pe jocuri de noroc în perioada 2015-2016. Politica bugetară 

prudentă în timpul anilor de explozie economică a asigurat zero datorii publice și un excedent 

al rezervelor fiscale de 130 % din PIB2. La sfârșitul anului 2017, rezervele fiscale totale au 

fost de 490 de miliarde MOP3, excepțional de ridicate pentru un teritoriu cu mai puțin de 

jumătate de milion de persoane (cu excepția populației active care nu s-a născut în Macao). 

Guvernul a anunțat în 2016 că va înființa un fond suveran de dezvoltare până în 2019, pentru 

a gestiona rezervele fiscale. 

 În timp ce diversificarea economiei Macao rămâne un obiectiv permanent, pe termen lung, 

diversificarea sectorului jocurilor de noroc a progresat într-o anumită măsură în ultimul an. 

Cota jocurilor de noroc „VIP” (jocuri de noroc cu mize mari jucate de oameni bogați) în 

veniturile totale din jocuri de noroc a scăzut de la 70 % la 56 %4 în 2017. Pentru a găzdui 

jucătorii din rândul publicului larg și turiștii care nu joacă jocuri de noroc, Macao construiește 

mai multe facilități turistice și îmbunătățește infrastructura orașului. Operatorii de jocuri de 

noroc s-au angajat să investească în stațiuni de lux foarte mari pentru a atrage convenții mari. 

De asemenea, s-au angajat să investească în mai multe tipuri de divertisment care sunt 

potrivite pentru familii, călătorii de afaceri și turiști. Cinci noi stațiuni de mai multe miliarde 

de dolari urmează să se deschidă în 2018. În total, Macao urmează să adauge 9 000 de camere 

noi de hotel, în plus față de cele 37 000 disponibile în prezent. Guvernul a subliniat că 

abilitatea de a dezvolta turismul în alte scopuri decât cele legate de jocurile de noroc va fi 

unul dintre criteriile-cheie pentru reînnoirea concesiunilor pentru jocurile de noroc. În prezent 

există șase companii care beneficiază de concesiuni pentru jocurile de noroc, iar licențele lor 

vor expira între 2020 și 2022.  

                                                            
2 Sursă: 2016, Articolul IV – Consultare, Raportul serviciilor RAS Macao, FMI. 
3 Sursă: Autoritatea Monetară din Macao, comunicat de presă din 1 martie 2018. 
4 Sursă: Biroul de control și coordonare a jocurilor de noroc, guvernul RAS Macao. 
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În ceea ce privește cooperarea regională, în luna decembrie, Macao și China au semnat două 

noi acorduri în cadrul Acordului pentru un parteneriat economic consolidat încheiat între 

Macao și China continentală (CEPA). Aceste două acorduri au fost un acord de investiții și un 

acord de cooperare economică și tehnică. Acordul de investiții oferă un mecanism de 

soluționare a litigiilor în materie de investiții și un cadru pentru procedurile judiciare. La 

începutul lunii octombrie, Macao și Hong Kong au semnat un acord menit să simplifice libera 

circulație a mărfurilor, să faciliteze procedurile vamale și comerțul, să deschidă comerțul cu 

servicii și să stabilească o cooperare bilaterală în domeniul proprietății intelectuale în cadrul 

CEPA. Macao și Hong Kong au încheiat fiecare un CEPA separat cu China continentală. Este 

de așteptat ca cele trei administrații să se bazeze pe acordurile CEPA pe care le-au încheiat 

pentru a stabili o nouă platformă comună care să continue liberalizarea și facilitarea 

schimburilor comerciale și a investițiilor în Zona Marelui Golf. 

Macao joacă rolul de punte de legătură economică între China și țările vorbitoare de limbă 

portugheză. Pentru a consolida acest rol, un fond emblematic, care promovează cooperarea 

dintre China și țările vorbitoare de limbă portugheză și-a mutat sediul de la Beijing la Macao 

în iunie 2017. Fondul a fost înființat în 2013 de Banca de Dezvoltare a Chinei și de Fondul de 

dezvoltare industrială și comercială al regiunii Macao. Acesta este gestionat de Fondul de 

dezvoltare China-Africa. Fondul s-a angajat să includă mai multe întreprinderi mici și mijlocii 

din Macao în proiectele sale viitoare. 

Macao și-a continuat activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în 

cursul anului. Aceste eforturi au fost recunoscute în Raportul de evaluare reciprocă din 2017, 

realizat în comun de Grupul Asia-Pacific și de Grupul de supraveghetori financiari 

internaționali, în conformitate cu metodele de evaluare stabilite de Grupul de Acțiune 

Financiară Internațională. În luna noiembrie, Macao a introdus, de asemenea, un sistem de 

declarare a numerarului pentru vizitatorii care dețineau sume de bani în numerar mai mari de 

120 000 MOP (sau o sumă echivalentă). 

 

Relațiile bilaterale dintre UE și Macao 

 

În 2017, UE a fost cea de-a doua cea mai mare sursă de importuri pentru Macao, după China 

continentală, contribuind cu 25 % la totalul importurilor în regiunea Macao. Cu toate acestea, 

UE a fost destinația a mai puțin de 2 % din exportul de mărfuri din Macao. Aceste 

dezechilibre comerciale au generat excedente comerciale pe termen lung în favoarea UE, 

întrucât cererea de importuri a regiunii Macao a continuat de-a lungul anilor, în timp ce 

sectorul său de producție s-a diminuat până la mai puțin de 1 % din PIB. 

Comerțul bilateral cu mărfuri a crescut cu 8 %, ajungând la 744 de milioane EUR în 2017. 

Exporturile UE către Macao au atins 626 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 

4 % față de anul precedent, având ca rezultat un excedent comercial de 508 milioane EUR în 

2017. Macao este o piață în creștere pentru bunurile de lux europene. Oportunitățile de afaceri 
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din industria jocurilor de noroc și a turismului sunt esențiale pentru relațiile comerciale 

UEMacao. Printre produsele principale exportate din UE s-au numărat articole de 

marochinărie de calitate superioară, îmbrăcăminte, ceasuri și bijuterii, produse alimentare și 

băuturi, precum și automobile. 

Achizițiile publice în sectorul transporturilor, energiei și construcțiilor prezintă, de asemenea, 

un potențial interes pentru întreprinderile din UE, deoarece Macao este implicat într-un număr 

din ce în ce mai mare de proiecte de infrastructură. Cu toate acestea, în comparație cu alți 

investitori importanți (Hong Kong, China și SUA), investițiile directe ale întreprinderilor din 

UE în Macao rămân modeste. Portugalia a fost cel mai notabil investitor din UE în Macao, 

investițiile sale reprezentând 3,7 % (9 miliarde MOP) din totalul volumului de investiții 

directe în 2017.  

În cadrul agendei sale pentru o impozitare echitabilă la nivel mondial, la 5 decembrie, UE a 

publicat o listă cu 17 jurisdicții „necooperante” în scopuri fiscale (anexa I la concluziile 

relevante ale Consiliului), printre care s-a numărat și Macao. În cadrul etapei de examinare, au 

fost identificate trei aspecte problematice ale sistemului fiscal din Macao. În primul rând, în 

ceea ce privește schimbul de informații, Macao s-a angajat să aplice standardul OCDE privind 

schimbul automat de informații pe baza abordării bilaterale, însă nu are o rețea de acorduri 

care să acopere toate statele membre ale UE. În al doilea rând, Macao nu participă încă la 

Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală 

(MAC). În al treilea rând, în ceea ce privește standardele de impozitare echitabilă, Macao are 

un regim fiscal, regimul „societăților offshore”, care a fost identificat ca fiind dăunător. Pe 

baza acestei evaluări, Macao a fost invitat să se angajeze să remedieze aceste deficiențe până 

la sfârșitul anului 2018. Angajamentul luat la sfârșitul anului 2017 nu a fost evaluat ca fiind 

suficient de către statele membre și, prin urmare, Macao a fost inclus pe lista jurisdicțiilor 

necooperante. La 23 ianuarie 2018, în urma unui nou angajament de remediere a 

preocupărilor UE în ceea ce privește participarea Macao la Convenția multilaterală a OCDE 

privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (MAC), Macao a fost eliminat din 

lista jurisdicțiilor necooperante. UE va monitoriza acum punerea în aplicare efectivă a 

angajamentelor asumate de Macao.  

În luna octombrie a avut loc Forumul mondial al economiei turistice care are loc anual în 

Macao. La acest eveniment, s-a anunțat că UE va fi partenerul oficial al Forumului în 2018. 

Acest anunț se corelează bine cu inițiativa UE-China privind Anul turismului 2018, anunțată 

în iunie 2017 de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și de premierul 

chinez, Li Keqiang. UE așteaptă cu interes să colaboreze cu Macao pentru a face din Forumul 

mondial al economiei turistice un succes în Macao și în afara acestuia. 

Reuniunea Comitetului mixt UE-Macao - de obicei, organizată anual - nu a avut loc în 2017. 

Este de așteptat ca o reuniune să aibă loc în 2018, iar cooperarea privind prioritățile convenite 

anterior continuă. Pe viitor, UE și întreprinderile din Uniune sunt foarte interesate să 

colaboreze cu guvernul din Macao în eforturile lor de diversificare a economiei acestei 



 

8 

 

regiuni, de îmbunătățire a sustenabilității dezvoltării sale economice, precum și de promovare 

a fluxurilor comerciale și de investiții bilaterale. Întreprinderile din UE ar putea îndeplini un 

rol important în furnizarea de expertiză și de servicii în multe dintre proiectele de 

infrastructură în curs și în planurile de extindere ale investitorilor privați. Având în vedere că 

Macao se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă și de cadre de conducere calificate, 

întreprinderile europene care funcționează acolo se bazează în mare măsură pe personal 

expatriat și pe lucrători străini. Obținerea permiselor de muncă pentru aceștia s-a dovedit a fi 

dificilă. UE este dispusă să colaboreze cu autoritățile din Macao și cu întreprinderile europene 

pentru a contribui la identificarea domeniilor de activitate economică în care situația este 

deosebit de gravă. Facilitarea accesului profesioniștilor calificați pe piața muncii din Macao ar 

contribui la stimularea competitivității regiunii. UE și Macao vor continua cooperarea în 

materie juridică și de reglementare. 

Așa cum fac în fiecare an, Camera Europeană de Comerț din Macao5 și Camera Europeană de 

Comerț din Hong Kong au coordonat în comun participarea europeană la scară largă la 

Forumul și expoziția privind cooperarea internațională în domeniul mediului, care au avut loc 

în Macao în luna martie, și la Târgul internațional privind comerțul și investițiile, organizat în 

Macao în luna octombrie. 

Programele de formare în domeniul juridic și al serviciilor de interpretariat continuă să fie 

proiectele emblematice ale cooperării dintre UE și Macao. De la instituirea cooperării UE-

Macao în domeniul formării interpreților în 2006, au fost instruiți 90 de interpreți de 

portugheză-chineză. Institutul Politehnic din Macao (MPI) desfășoară, în cooperare cu 

Comisia Europeană, un program de formare adresat cadrelor didactice universitare de 

interpretariat și interpreților profesioniști din Macao și China continentală. O conferință 

internațională organizată în perioada 10-11 octombrie 2017 în cadrul MPI a marcat cea de-a 

10-a aniversare a cooperării UE-Macao în domeniul formării interpreților, a cărei importanță 

se conturează tot mai puternic de când regiunea Macao a fost desemnată „platformă 

comercială și de formare” între China continentală și țările vorbitoare de limbă portugheză.  

În urma celei de-a 20-a reuniuni a Comitetului mixt UE-Macao, Fondul de dezvoltare 

științifică și tehnologică din Macao (FDCT) a instituit un mecanism de cofinanțare pentru a 

încuraja cercetătorii din Macao să participe în cadrul programului-cadru Orizont 2020 al UE. 

În cadrul schemei, FDCT va oferi sprijin financiar participanților din Macao pentru 

propunerile selectate din cadrul Orizont 2020. 

În cadrul Programului universitar al Uniunii Europene, gestionat de un consorțiu condus de 

Universitatea din Macao, au fost organizate numeroase activități noi, precum evenimente la 

care au fost invitați diferiți vorbitori, seminare, activități de cercetare, schimburi de informații 

                                                            
5  Camera Europeană de Comerț din Macao este o organizație hibridă formată atât din reprezentanți direcți ai 

întreprinderilor, cât și din reprezentanți ai camerelor naționale de comerț din statele membre ale UE. În prezent, aceasta 

este alcătuită din Asociația Întreprinderilor Britanice din Macao, Asociația de Afaceri Franța-Macao, Asociația de 

Afaceri Germania-Macao, Camera de Comerț a Irlandei în Macao, Camera de Comerț a României în Macao și Camera de 

Comerț și Industrie Portugalia-China. 
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în domeniul academic, un concurs de scurtmetraje cu tematică europeană, o emisiune radio 

difuzată periodic pe teme legate de UE și un concurs „Model EU”. 

 

 


