
- CIRCULAR -

N.Refª: 16/2015
Data: 02/02/15

ASSUNTO: Fórum Macau - "Colóquio de Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas
para os PLP" - candidaturas até 4 de Fevereiro.

Exmo.s Senhores,

A CCP foi contactada pela Direção-Geral das Atividades Económicas (Ministério da Economia), a

qual nos transmitiu que, no âmbito do Plano de Formação de Recursos Humanos do Fórum para a

Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum

Macau) para o corrente ano, irá realizar-se em Macau, no período de 30 de março a 12 de abril de

2015, o “Colóquio de Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas para os Países de

Língua Portuguesa”, estando também prevista uma deslocação à China Continental,

nomeadamente à cidade de Changsha, na Província de Hunan.

No âmbito do Colóquio, irão realizar-se diversas palestras sobre temas relacionados com a

atividade empresarial, bem como visitas de estudo, destacando-se:

(i) participação na “Semana de Macau e Promoção Dinâmica de Macau”, em Changsha;

(ii) sessão de bolsa de contatos entre empresários dos Países de Língua Portuguesa (PLP) e

empresários de Macau [que irá contar com uma apresentação do ‘Fundo de Cooperação e

Desenvolvimento entre a China e os PLP’ pelo Banco de Desenvolvimento da China]; e

(iii) o lançamento do “Portal para a Cooperação na área Económica, Comercial e de Recursos

Humanos entre a China e os PLP”, como se pode constatar mais em detalhe na carta-convite.



Neste sentido, existindo quatro vagas disponíveis para Portugal, os potenciais interessados

poderão candidatar-se através do preenchimento e devolução da ficha de inscrição em anexo, se

possível até ao final do próximo dia 4 de fevereiro, para o e-mail Rui.Pereira@dgae.min-

economia.pt , com CC para helenaleal@ccp.pt As condições para candidatura constam da

referida carta-convite, que se anexa.

Eventuais esclarecimentos adicionais sobre esta iniciativa poderão ser obtidos através do contacto

na DGAE supra referido.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira
Secretária-Geral











中國—葡語國家經貿合作論壇（澳門）常設秘書處

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os

Países de Língua Portuguesa (Macau)

PORTUGAL

“Colóquio de Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas para os Países de
Língua Portuguesa”

30 de Março a 12 de Abril de 2015 (Macau e Changsha)

Nome

Cargo

Idade Sexo

Masculino Feminino

Email

@

Telefone Telemóvel Telefax

 (351)  (351)  (351)

Passaporte
Número

Tipo Data de emissão Data de Validade

Diplomático Serviço Normal

/             /20 /             /20

Preencher na parte escura


