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Calendário das principais acções governativas da área
da Economia e Finanças para o ano de 2017

Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

Promoção do desenvolvimento saudável e ordenado do sector do jogo e reforço do desenvolvimento sinérgico entre o sector 
do jogo e as actividades correlativas não jogo

1. F o m e n t o  d o 
desenvolvimento sinérgico 
entre o sector do jogo e as 
actividades correlativas não 
jogo

Incentivar as empresas que exploram actividades de 
turismo e lazer integrado a desenvolverem elementos não 
relacionados com o jogo, privilegiando a aquisição de 
bens e serviços das micro, pequenas e médias empresas 
locais, assim como introduzindo mais empresas locais 
nas suas instalações.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

2. Ajustamento e controlo da 
dimensão do sector do jogo

Apreciar com rigor os pedidos respeitantes à atribuição 
de mesas de jogo em conformidade com o princípio 
de manutenção de uma taxa média anual não superior 
aos 3% em relação ao crescimento do número total das 
mesas de jogo nos próximos dez anos contados a partir 
de 2013.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

3. Auditoria das contas 
financeiras dos promotores 
de jogo

Desencadear uma auditoria específica em relação aos 
registos dos depósitos temporários e créditos dos clientes 
e controle interno, analisando o rácio da movimentação 
financeira de cada promotor de jogo.

Em Fevereiro de 
2017

Em Dezembro 
de 2017

4. Fiscalização das actividades 
do jogo e do funcionamento 
dos casinos

Proceder à fiscalização in-loco, à auditoria sobre os 
registos contabilísticos das operadoras de jogo, e à 
análise periódica da situação financeira respectiva e do 
cumprimento das suas obrigações contratuais.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

Elaborar, de forma faseada, um guia de monitorização 
relativamente às concessionárias que exploram as 
actividades de apostas mútuas.

No 1.o trimestre 
de 2017

No 3.º 
trimestre de 

2017

5. Acompanhamento das 
pol í t icas e tendência 
evolucionária do sector do 
jogo nas regiões vizinhas

Prestar atenção redobrada às modalidades e tendência 
de consumo dos turistas, acompanhando as situações 
quanto ao ajustamento de políticas do sector do jogo 
nas regiões adjacentes e ao processo de revisão dos 
respectivos diplomas e regulamentos legais.

Em 2017 Trabalho com 
continuidade

6. Aper fe i çoamento das 
leis e diplomas legais 
relacionados com o jogo

Dar prosseguimento aos trabalhos de legislação dos 
diplomas complementares do “Regime jurídico da 
exploração de jogos de fortuna ou azar em casinos”.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Estudar a revisão da lei sobre “Condicionamento da 
entrada, do trabalho e do jogo nos casinos”.

Já iniciado Conclusão da 
proposta de lei 

em 2017

Proceder à revisão do Regulamento Administrativo que 
estabelece o “Regime de fornecimento e requisitos das 
máquinas, equipamentos e sistemas de jogo”.

Já iniciado Conclusão do 
projecto de 

Regulamento 
Administrativo 

em 2017

Proceder à revisão do Regulamento da Lotaria Desportiva 
– Apostas no Futebol.

Já iniciado Conclusão do 
projecto de 

Regulamento 
em 2017
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

7. F o m e n t o  d o  j o g o 
responsável

Instalar mais quiosques informativos sobre o jogo 
responsável.

Em 2017 Trabalho com 
continuidade

Divulgar o serviço de auto-atendimento para 
apresentação do pedido de “auto exclusão” por indivíduos 
não residentes, procedendo ainda ao melhoramento dos 
respectivos procedimentos.

Promover estudo sobre a viabilidade de lançamento de 
uma plataforma de aprendizagem virtual sobre o jogo 
responsável.

Promoção do avanço do desenvolvimento da indústria de Convenções e Exposições com “Prioridade às Conferências”

8. Elevação do nível de 
profissionalismo e da 
eficácia dos projectos de 
convenções e exposições

•	 Planear e apoiar a realização de uma série de 
actividades de convenções e exposições de marcas de 
Macau, acompanhando os seus resultados e elevando o 
nível de profissionalismo respectivo;
•	 Promover o envolvimento nos diversos eventos de 
convenções e exposições pela comunidade empresarial, 
associações e organismos académicos de Macau;
•	 Encaminhar a indústria de convenções e exposições de 
Macau em direcção ao desenvolvimento da “MICE verde”, 
encorajando a comunidade empresarial na utilização de 
tecnologias de informação, tais como a internet e a “base 
de dados em nuvem”;
•	 Exortar os organizadores a prestar apoio na resolução 
de casos de conflitos de consumo, inspeccionando 
actividades de feiras, com vista a proteger os direitos dos 
consumidores.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

9. Introdução e realização de 
mais eventos de convenções 
e exposições de grande 
dimensão em Macau

•	 Implementar diversos programas de apoio às actividades 
MICE, reforçando acções promocionais e introduzindo e 
realizando mais eventos de convenções e exposições de 
influência em Macau (especialmente conferências);
•	Verificar os resultados das medidas adoptadas, com o 
foco virado para a fiscalização dos projectos beneficiários 
de apoio.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

10. Apoio ao desenvolvimento 
do sector através de 
medidas de recursos 
humanos

•	 Implementar o “Programa de Apoio para a Formação 
de Profissionais na Área de Convenções e Exposições”;
•	Reforçar o intercâmbio e aprendizagem entre os 
operadores do sector de convenções e exposições, através 
dos mecanismos de cooperação regional; organizar 
delegações compostas por operadores do sector para 
a participação nas actividades de intercâmbio com o 
exterior;
•	Dar prioridade aos pedidos de trabalhadores não 
residentes responsáveis pela montagem de equipamentos 
e de stands na fase preliminar, apresentados pelo sector e 
acelerar os trabalhos de apreciação respectivos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

11. Investigação e debate sobre 
o caminho para a promoção 
d o d e s e n vo l v i m e n t o 
saudável da indústria de 
convenções e exposições 
em Macau

Com base nos resultados do relatório do “Estudo sobre o 
Plano de Desenvolvimento de Convenções e Exposições 
de Macau”, estudar e debater políticas e medidas para 
o desenvolvimento saudável e sustentável da indústria 
de convenções e exposições em Macau, passando 
gradualmente a ser orientada para o mercado.

No 1.o trimestre 
de 2017

Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

Promoção do desenvolvimento do sector financeiro com características próprias

12. Promoção da criação da 
plataforma de prestação 
de serviços financeiros, 
no âmbito de cooperação 
comercial entre a China e os 
países de língua portuguesa

Promover, junto dos países de língua portuguesa, o 
RMB e as actividades associadas à regularização das 
transacções em RMB, valorizando o papel de Macau 
como entidade de regularização das transacções em RMB.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Realizar actividades temáticas na área financeira no 
decorrer do “8.º Fórum Internacional sobre Investimento e 
Construção de Infra-estruturas”, no sentido de estabelecer 
uma plataforma de diálogo entre a China e os países de 
língua portuguesa na área financeira.

Em 2017 Em 2017

13. Promoção do crescimento 
e desenvolvimento das 
actividades de locação 
financeira

Proceder à revisão do Regime Jurídico das Sociedades de 
Locação Financeira.

Já iniciado Conclusão da 
proposta de lei 

em 2017

Proceder à revisão do Regime Jurídico dos Incentivos 
Fiscais à Locação Financeira.

Já iniciado Conclusão da 
proposta de lei 

em 2017

Atrair mais sociedades de locação financeira de grande 
dimensão para se instalarem na RAEM, fazendo balanço 
das experiências adquiridas para aperfeiçoar o regime e 
formar talentos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

14. Apoio ao sector para 
exploração de actividades 
de gestão de activos

•	 Explorar mercados dos países e regiões situados ao 
longo do percurso de “Uma Faixa, Uma Rota”, tendo em 
conta as vantagens de que Macau dispõe, sobretudo em 

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

relação ao grande número de chineses regressados do 
estrangeiro e a existência de uma estreita ligação entre os 
clientes do sector local e o exterior;
•	Continuar a envidar esforços para introduzir, em Macau, 
produtos financeiros do Interior da China, denominados 
em RMB, promovendo a comercialização (distribuição) 
dos instrumentos de investimento denominados em RMB, 
em Macau.

15. Promoção da cooperação 
financeira regional

•	Promover a cooperação entre as entidades bancárias 
de Guangdong e de Macau para o lançamento de 
actividades financeiras;
•	Promover o estabelecimento de um mecanismo de 
intercâmbio e cooperação, que permita a prestação de 
apoio, por parte do sector financeiro de Guangdong e 
Macau, à construção de “Uma Faixa, Uma Rota”;
•	Proceder, em articulação com a implementação das 
medidas relativas às viagens em barcos de recreio com 
visto individual entre Guangdong e Macau e à circulação 
transfronteiriça através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau, ao estudo das actividades de seguro respectivas; 
apoiar o sector segurador no desenvolvimento dos 
serviços de seguro relativamente à circulação de veículos 
com matrícula de Macau na Ilha de Henqin.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

16. Aperfeiçoamento das infra-
estruturas financeiras

Criar o Sistema Electrónico de Liquidação de Títulos de 
Macau.

Já iniciado No 3.º 
trimestre de 

2017

Estabelecer uma base central de dados sobre informações 
de crédito.

Já iniciado No 4.º 
trimestre de 

2017

17. Formação de talentos na 
área financeira

Organizar acções de formação de natureza específica, 
através da cooperação com o Instituto de Formação 
Financeira, sector financeiro local e estabelecimentos do 
ensino superior.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Prestação de apoio ao desenvolvimento dos sectores emergentes que incluem, entre outros, os da medicina tradicional 
chinesa e da cultura e criatividade, promovendo a reconversão e valorização industrial

18. P r o m o ç ã o  d o 
desenvolvimento do sector 
da medicina tradicional 
chinesa 

•	 Fomentar a instalação dos projectos admitidos no 
Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional 
Chinesa no âmbito da cooperação Guangdong-Macau, 
reforçando as acções promocionais para a captação de 
investimentos;
•	Procurar instalar no Parque Científico e Industrial de 
Medicina Tradicional Chinesa o “Gabinete de Ligação da 
Administração de Alimentos e Medicamentos do Estado”;
•	Desencadear continuamente os trabalhos nas vertentes 
de registo internacional, importação e exportação, entre 
outras, tomando como base os países pilotos de língua 
portuguesa seleccionados em 2016;

Já iniciado Trabalho com 
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

•	Realizar acções de formação profissional virada para a 
medicina tradicional chinesa de Macau.
•	Divulgar a cultura da medicina tradicional chinesa, 
tomando como ponto de partida os países lusófonos.

Concluir a construção e entrada em funcionamento do 
Edifício de R&D, do Edifício Piloto GMP, do Edifício de Teste 
de Qualidade e respectivas instalações complementares.

Já iniciado Em 2017

19. Impulso à valorização e 
reconversão industrial

•	Investigar e debater o rumo de desenvolvimento da 
valorização e reconversão da indústria local, tomando 
como referência as recomendações constantes do 
“Relatório do estudo de reposicionamento industrial”.

Em 2017 Trabalho com 
continuidade

•	Prestar apoio aos operadores locais para o pleno 
aproveitamento da medida de isenção de direitos 
aduaneiros afecta ao comércio de mercadorias enquadrada 
no Acordo CEPA, reforçando a sua divulgação e 
optimizando constantemente os respectivos serviços;
•	Envidar esforços para proceder à revisão dos actuais 
critérios de origem e aumentar as mercadorias que 
pretendam usufruir da isenção de direitos aduaneiros, 
incentivando, nomeadamente, a utilização dos produtos 
dos países da língua portuguesa como matérias-primas 
e a realização dos respectivos processos de produção 
e transformação em Macau para que os produtos daí 
fabricados possam ser exportados para o Interior da 
China com isenção de direitos aduaneiros;

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

•	Conceder apoio financeiro ao sector industrial para 
utilização dos “Serviços de envio de produtos ao exterior 
para testes e análises”, efectuando estudo sobre o 
alargamento do âmbito dos produtos beneficiários desse 
apoio.

20. Apoio ao desenvolvimento 
do sector cultural e criativo

•	Organizar acções de formação, de intercâmbio e de 
promoção na área cultural e criativa;
•	 Incentivar as empresas de jogo a adquirirem produtos 
culturais e criativos locais;
•	Organizar cursos de formação e programas de 
incubação na área da moda, bem como a participação em 
actividades de exposições/exibições realizadas localmente 
ou no exterior, etc., de modo a formar mais estilistas da 
moda de Macau e promover as marcas locais;
•	Generalizar informações sobre a protecção dos 
direitos de propriedade intelectual e intensificar o 
intercâmbio e cooperação com as regiões vizinhas, com 
vista a aumentar os conhecimentos e a consciência dos 
operadores do sector local.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Desenvolvimento de estudos científicos, aperfeiçoamento do sistema de indicadores e promoção do desenvolvimento da 
diversificação adequada industrial

21. Impuls ionamento dos 
procedimentos quanto ao 
estudo do planeamento do 
desenvolvimento industrial 
a médio e longo prazo

Continuar a promover o estudo do planeamento do 
desenvolvimento industrial de Macau a médio e longo 
prazo, desencadeado em colaboração com o Centro de 
Informações do Estado.

Já iniciado Empenho 
para a sua 

conclusão em 
2017
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

22. Aperfeiçoamento do Sistema 
de Indicadores Estatísticos 
para o Desenvolvimento 
Diversificado da Economia 
de Macau

Aperfeiçoar o sistema de indicadores, reforçando 
as acções de recolha de dados estatísticos sobre as 
actividades económicas, nomeadamente o comércio, 
investimento, etc.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Garantia da estabilidade do emprego dos residentes e elevação da qualidade de emprego

23. Organização de cursos de 
formação, incentivando a 
obtenção de certificados

Empenhar-se em cooperar com associações, empresas e 
instituições educativas, para organizar cursos de formação, 
em modalidades como “articulação da formação com a 
certificação”, “conjugação da formação com o emprego” 
e “formação remunerada em serviço”, bem como exames 
profissionais, acompanhando os seus resultados.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Aumentar os níveis de qualificação dos testes de técnicas 
e os tipos de trabalho, incluindo o estudo sobre a 
introdução do teste de técnicas para gestor de instalações 
(nível 1) segundo o modelo “1 teste 3 certificados”.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Organizar cursos para a atenuação de dificuldades para 
pescadores.

Em Junho de 
2017

No período 
entre Junho e 
Julho de 2017

24. Acompanhamento das 
necessidades da formação 
e de emprego dos 
trabalhadores do sector do 
jogo

Organizar mais cursos relacionados com actividades 
não-jogo, incluindo cursos de formação remunerada em 
serviço sobre o desempenho no trabalho, coorganizados 
por trabalhadores, empregadores e Governo.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

Analisar a situação da empregabilidade dos croupiers, 
optimizando as acções de formação e os serviços de 
apoio ao emprego respectivos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

25. Gestão r igorosa dos 
t r a b a l h a d o r e s  n ã o 
residentes e garantia 
do acesso prioritário ao 
emprego dos residentes

Fiscalizar acções de recrutamento das empresas de 
grande dimensão, exortando as empresas a dar prioridade 
à contratação e à promoção dos trabalhadores locais 
para ocuparem cargos de chefia; exigir às empresas do 
sector do jogo a entrega periódica dos planos de trabalho 
e a calendarização sobre a formação e promoção dos 
trabalhadores, bem como dados sobre o pessoal de 
chefia.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Proporcionar acções de formação direccionadas para 
residentes e apoio na sua colocação profissional, em 
relação às profissões onde existem trabalhadores não 
residentes em quantidade e que são do interesse dos 
locais.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Fiscalizar, através de diligências interdepartamentais, a 
saída de trabalhadores não residentes, resultante da 
conclusão de projecto(s) de construção; definir prazos 
de trabalho diferentes para pedidos de importação de 
trabalhadores não residentes, consoante o andamento 
da obra; organizar formação para trabalhadores não 
residentes antes da sua vinda a Macau.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

26. Optimização dos serviços 
de apoio ao emprego

Prestar serviços “one-stop” a favor dos trabalhadores 
locais afectados pelo encerramento das empresas 
empregadoras respectivas, incluindo os referentes aos 
pedidos de pagamento dos créditos garantidos, de 
conjugação de emprego, encaminhamento profissional e 
recomendação de cursos de formação.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Criar a “plataforma para conjugação do emprego online” 
destinada a candidatos a emprego e empregadores para, 
entre si, procederem à conjugação automática do emprego.

No 1.o trimestre 
de 2017

No 1.º 
trimestre de 

2017

27. Realização das acções de 
fiscalização, promoção 
e educação na área do 
trabalho

•	Visitar locais de trabalho, no âmbito da prestação 
de serviços na modalidade de “entrega de serviços ao 
domicílio”, para efeitos da divulgação da lei e prestação 
de aconselhamento sobre direitos e interesses laborais, 
recolhendo informações para verificação da situação do 
cumprimento da Lei das relações do trabalho por parte 
dos empregadores;
•	Proceder-se ao combate ao trabalho ilegal através da 
cooperação interdepartamental;
•	Definir planos de contingência para situações de 
despedimento em massa de trabalhadores; enviar 
imediatamente pessoal para o local, empenhando-se na 
prestação de apoio para coordenar trabalhos tendentes 
à resolução de conflitos entre as partes laboral e 
empregadora, prestando ainda esclarecimentos sobre os 
direitos e interesses laborais;

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

•	Reforçar os trabalhos de verificação e fiscalização 
prévios antes da emissão ou renovação das licenças 
das agências de emprego, certificando regularmente os 
estabelecimentos envolvidos e o respectivo âmbito da 
actividade exercida.

28. Reforço da promoção e 
gestão da segurança e 
saúde ocupacional

Organizar acções de formação e exames para a obtenção 
do “cartão de segurança ocupacional na construção civil”.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Lançar o “curso com certificação para coordenador de 
segurança e saúde ocupacional”.

No 2.o trimestre 
de 2017

Trabalho com 
continuidade

Organizar o “curso de mestrado em segurança e saúde 
ocupacional” em conjunto com instituições do ensino 
superior.

No 3.o trimestre 
de 2017

Trabalho com 
continuidade

Realizar cursos de formação na área de gestão do 
sistema de segurança e saúde ocupacional e respectivas 
actividades de intercâmbio.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Divulgar informações sobre a segurança e saúde 
ocupacional, através da propaganda com recurso a 
multimédia e de programas de incentivo, promovendo o 
intercâmbio e a aprendizagem no sector local.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Promover planos promocionais de subsidio para 
a compra de equipamentos de segurança e saúde 
ocupacional, introduzindo novos planos destinados a 
trabalhadores do sector da restauração e trabalhadores 
que realizam as suas actividades em recintos abertos.

Nos 2.o e 3.o 
trimestres de 

2017

Trabalho com 
continuidade
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Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

Reforçar a inspecção e acções de execução da lei 
particularmente no sector da construção, aplicando 
a medida de “punição imediata e suspensão imediata 
do trabalho” às infracções de alto risco e exigindo à 
rectificação imediata respectiva.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

29. Aperfeiçoamento das leis 
e regulamentos na área do 
trabalho

•	Rever a “Lei das relações de trabalho” relativamente à 
licença de paternidade remunerada e sobreposição do 
descanso semanal com dias de feriado obrigatório;
•	Elaborar a “Lei das relações de trabalho a tempo 
parcial”;
•	Alterar a lei do “Regime de licenciamento de agências de 
emprego e do seu funcionamento”.

Já iniciado Conclusão da 
proposta de lei 

em 2017

Elaborar o Regulamento Administrativo sobre as “Regras 
de gestão do pessoal nas obras de empreitada em 
estaleiros de construção civil ou em locais onde se 
realizam obras”.

Já iniciado Conclusão do 
projecto de 

Regulamento 
Administrativo 

em 2017

30. Prestação de apoio e 
facilidades aos idosos com 
interesse na integração do 
mercado de trabalho

Organizar cursos de formação destinados a idosos com 
interesse em encontrar emprego.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Organizar actividades para elogiar os trabalhadores 
idosos e as entidades empregadoras que têm ao seu 
serviço mão-de-obra idosa.

No 4.o trimestre 
de 2017

No 4.º 
trimestre de 

2017

Área da Economia e Finanças



86
Relatório das Linhas de Acção G

overnativa para o Ano Financeiro de 2017

Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
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31. A p o i o a o e m p r e g o 
para os indivíduos mais 
desfavorecidos

•	Prestar apoio aos indivíduos com deficiência para 
encontrar emprego, através das medidas de organização 
de cursos de formação, de prestação de serviços de 
emprego na modalidade de “entrega de serviços ao 
domicílio” e de atribuição de prémios às entidades 
empregadoras com trabalhadores deficientes ao seu 
serviço;
•	Prestar apoio ao emprego para indivíduos reinseridos 
na sociedade, novos imigrantes e indivíduos mais 
desfavorecidos beneficiários dos programas de apoio do 
Instituto de Acção Social.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Melhoramento do ambiente de negócios e apoio ao desenvolvimento inovador das micro, pequenas e médias empresas

32. Apoio às micro, pequenas 
e médias empresas na 
expansão dos seus negócios

•	 Impulsionar as grandes empresas (especialmente as 
operadoras de jogo) a darem prioridade na aquisição 
dos produtos e serviços das micro, pequenas e médias 
empresas locais;
•	 Proporcionar às micro, pequenas e médias empresas 
locais medidas de apoio, nomeadamente disponibilização 
de informações de aquisição e de acções de formação.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Construir uma plataforma de informação online para as 
micro, pequenas e médias empresas (1.ª fase) em que se 
congregam todas as informações sobre a exploração de 
actividades comerciais e a aquisição de bens e serviços 
em Macau.

No 1.º trimestre 
de 2017

No 4.º 
trimestre de 

2017
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Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

31. A p o i o a o e m p r e g o 
para os indivíduos mais 
desfavorecidos

•	Prestar apoio aos indivíduos com deficiência para 
encontrar emprego, através das medidas de organização 
de cursos de formação, de prestação de serviços de 
emprego na modalidade de “entrega de serviços ao 
domicílio” e de atribuição de prémios às entidades 
empregadoras com trabalhadores deficientes ao seu 
serviço;
•	Prestar apoio ao emprego para indivíduos reinseridos 
na sociedade, novos imigrantes e indivíduos mais 
desfavorecidos beneficiários dos programas de apoio do 
Instituto de Acção Social.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Melhoramento do ambiente de negócios e apoio ao desenvolvimento inovador das micro, pequenas e médias empresas

32. Apoio às micro, pequenas 
e médias empresas na 
expansão dos seus negócios

•	 Impulsionar as grandes empresas (especialmente as 
operadoras de jogo) a darem prioridade na aquisição 
dos produtos e serviços das micro, pequenas e médias 
empresas locais;
•	 Proporcionar às micro, pequenas e médias empresas 
locais medidas de apoio, nomeadamente disponibilização 
de informações de aquisição e de acções de formação.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Construir uma plataforma de informação online para as 
micro, pequenas e médias empresas (1.ª fase) em que se 
congregam todas as informações sobre a exploração de 
actividades comerciais e a aquisição de bens e serviços 
em Macau.

No 1.º trimestre 
de 2017

No 4.º 
trimestre de 

2017

Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 

para início

Data prevista 
para a sua 
conclusão

Apoiar e organizar delegações de micro, pequenas 
e médias empresas locais para participarem em 
feiras e exposições, mediante a concessão de 
incentivos financeiros e prestação de serviços de 
apoio, acompanhando os resultados e melhorando 
progressivamente os mecanismos respectivos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Promover estudo para a construção do novo centro 
de exibição “Macao Ideas” e organizar actividades de 
intercâmbio e de bolsas de contacto.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Lançar o “Guia de negócios para as PMEs locais” com 
todas as informações de negócios de Macau.

No 1.º trimestre 
de 2017

Em 2017

33. Apoio às micro, pequenas 
e médias empresas na 
aplicação do comércio 
electrónico

•	 Lançar plano(s) de apoio financeiro, promovendo 
a utilização de utilitários informáticos, organizando 
actividades de intercâmbio e de formação temáticas nas 
áreas de tecnologia informática e de comércio electrónico, 
entre outras, a fim de fomentar a conjugação empresarial;
•	 Fomentar o desenvolvimento em Macau das actividades 
de pagamento online, promovendo a utilização dos 
cartões bancários locais em plataformas de pagamento 
do exterior, reforçando a divulgação dos meios 
electrónicos de pagamento junto do sector empresarial.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

34. Apoio às micro, pequenas 
e médias empresas na 
elevação da qualidade dos 
seus produtos e serviços

Organizar actividades de intercâmbio e de formação 
para as micro, pequenas e médias empresas, em matérias 
relacionadas com o empreendedorismo e a operação 
empresarial.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Implementar o “programa de subsídio para certificação/
reconhecimento de sistemas internacionais de gestão” 
e o “programa de incentivo para testes e análises/
reconhecimento dos produtos”.

Disponibilizar às empresas serviços de consultadoria 
sobre a exploração empresarial, através da prestação 
de serviços na modalidade de “entrega de serviços ao 
domicílio”.

Lançar um “manual sobre gestão dos projectos de 
conferência”.

Já iniciado No 2.º 
trimestre de 

2017

35. P r o m o ç ã o  d o 
d e s e n vo l v i m e n t o d a 
economia dos bairros 
comunitários

•	Estabelecer uma plataforma permanente online 
para exibição de produtos, serviços e benefícios 
disponibilizados pelas micro, pequenas e médias 
empresas, recorrendo ainda aos meios de “map 
navigation” para divulgar as informações de consumo nos 
bairros comunitários;
•	Seleccionar determinadas ruas como alvos para a 
implementação do “Plano piloto de acesso gratuito e 
limitado a Wi-Fi em ruas”;
•	Coordenar e apoiar as associações comerciais e 
industriais e os estabelecimentos comerciais dos bairros 
comunitários na realização de festivais de consumo;

Já iniciado Trabalho com 
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conclusão

•	Valorizar a função da Secção de Estudo de Políticas para 
o Desenvolvimento de Economia de Bairros Comunitários 
do Conselho para o Desenvolvimento Económico, no 
sentido de melhorar os procedimentos de apreciação 
dos pedidos de licenciamento e optimizar o ambiente 
de negócios dos bairros comunitários, mediante o 
impulsionamento da cooperação interdepartamental.

36. Impulso ao sector comercial 
para explorar actividades 
com conduta ética e de 
forma regulada

Lançar estudos para a criação do mecanismo de Lojas 
Certificadas Online.

No 1.º trimestre 
de 2017

Em 2018

Optimizar os critérios de avaliação das Lojas Certificadas, 
fazendo visitas aos estabelecimentos comerciais dos 
bairros comunitários para a sua promoção, reforçando a 
inspecção e fiscalizando continuamente o cumprimento 
dos códigos de práticas.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Aprofundar a cooperação com organizações de defesa 
do consumidor do exterior, no sentido de proteger os 
direitos e interesses dos cidadãos e turistas, enquanto 
consumidores no exterior.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

37. I m p l e m e n t a ç ã o d o s 
diversos planos de apoio 
às pequenas e médias 
empresas

Implementar as diversas medidas de apoio, 
acompanhando a situação operacional das empresas 
beneficiárias e avaliando a eficácias das medidas.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Área da Economia e Finanças



90
Relatório das Linhas de Acção G

overnativa para o Ano Financeiro de 2017

Ordem Projecto e plano de trabalho Conteúdo
Data prevista 
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38. Apoio às micro, pequenas 
e médias empresas na 
atenuação do problema da 
falta de recursos humanos

•	Acelerar o tratamento dos pedidos de importação de 
trabalhadores não residentes apresentados por micro, 
pequenas e médias empresas, estudando a optimização 
das formalidades administrativas dos pedidos através do 
recurso aos meios electrónicos;
•	Dar tratamento prioritário aos pedidos de importação 
de trabalhadores não residentes a favor dos sectores de 
convenções e exposições, da medicina tradicional chinesa, 
cultural e criativo, etc., proporcionando ainda apoio às 
empresas nascentes na formulação dos seus pedidos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Apoio aos jovens na diversificação do seu desenvolvimento e na elevação da sua capacidade competitiva de emprego e de 
criação de negócios

39. Prestação de apoio aos 
jovens na elevação de 
competitividade no emprego

Realizar actividades como palestras sobre emprego, 
sessões de simulação de entrevistas e de avaliação de 
potencialidades profissionais, etc., para ajudar os jovens 
quer no melhoramento das técnicas de entrevistas quer 
no planeamento das carreiras profissionais respectivas.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Deslocar-se às instituições do ensino secundário para 
prestar serviços de avaliação das potencialidades 
profissionais dirigidos aos alunos e promover o 
planeamento da carreira profissional respectiva.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Organizar, em conjunto com instituições associativas, 
actividades de recrutamento para os jovens, tais como a 
“Feira de Emprego para Jovens”

No 2.º trimestre 
de 2017

Em Julho de 
2017
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Realizar séries de cursos de formação para os jovens e 
organizar a sua participação em competições.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Organizar curso de “Formação de Aprendiz” com duração 
de 2 anos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Promover estudo sobre a participação de estudantes de 
Macau que se encontram a prosseguir os seus estudos 
no Interior da China nos trabalhos dos Gabinetes de 
Ligação do IPIM estabelecidos na China Continental.

Em 2017 Trabalho com 
continuidade

40. Apoio aos jovens na 
criação de negócios e 
exp loração comerc ia l 
assentes essencialmente na 
criatividade e inovação

•	Disponibilizar aos jovens empreendedores séries de 
medidas de apoio nas matérias de informações sobre 
criação de negócios e mercados, fundos, formação 
e intercâmbio, instalações de hardware, serviços de 
consultadoria e assessoria, entre outras;
•	Acompanhar os processos beneficiários do apoio 
prestado pelo Centro de Incubação de Negócios para os 
Jovens e proporcionar assistências.
•	Reforçar a cooperação bilateral com as bases de 
empreendedorismo juvenil do Interior da China, 
alargando gradualmente às outras províncias e regiões 
integradas na Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas, os 
serviços de apoio prestados em Macau relativamente à 
matéria em questão;

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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conclusão

•	Organizar delegações de jovens empreendedores para 
participarem nas iniciativas de promoção de natureza 
económica e comercial e nas sessões de promoção de 
políticas relevantes.
•	Optimizar o “Programa de Orientação”, criando 
para as empresas o “Círculo de amigos para jovens 
empreendedores”;
•	Organizar visitas recíprocas para os jovens 
empreendedores para partilharem experiências no âmbito 
de criação de negócios.

Em 2017 Em 2017

Aceleração da construção da “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa”

41. Promoção de cooperação 
en t r e Macau , Ch ina 
Continental e Países da 
Língua Portuguesa nas áreas 
económica e comercial e de 
convenções e exposições, 
em dois sentidos

•	Introduzir mais elementos dos países de língua 
portuguesa nas actividades de feiras de cariz económico 
e comercial realizadas em Macau e no Interior da 
China, convidando a participação de representantes da 
China Continental e dos países lusófonos, organizando 
delegações de representantes de Macau e do Interior da 
China para deslocação aos países de língua portuguesa e 
participação em conferências e feiras, visitas de estudo e 
sessões de intercâmbio, de captação de investimento e de 
promoção aí realizadas;
•	Organizar sessões de apresentação temáticas sobre os 
países de língua portuguesa, proporcionando serviços de 
bolsas de contacto e de consultadoria respectivos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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•	Organizar uma delegação de representantes das 
províncias e regiões integradas na Região do Pan-Delta 
do Rio das Pérolas para visitar o Brasil . 

Em 2017 Em 2017

•	Alargar a dimensão do “Pavilhão dos Produtos 
e Serviços dos Países de Língua Portuguesa”, 
transformando-o numa feira independente.

No 1.º semestre 
de 2017

No 2.º 
semestre de 

2017

42. E n r i q u e c i m e n t o  d o 
conteúdo dos serviços 
comerciais para a China 
Continental e os Países de 
Língua Portuguesa

•	Acelerar os trabalhos do planeamento para a criação 
do regime de seguro de créditos para a importação, 
exportação e trânsito de mercadorias; desenvolver 
estudo sobre a viabilidade de concessão de subsídios às 
empresas para pagamento de uma parcela do prémio do 
seguro, a fim de promover o desenvolvimento comercial 
entre a China e os países lusófonos;
•	Formar talentos de serviços profissionais de 
comércio em Chinês e Português e proporcionar-lhes 
oportunidades de estágio; dar apoio no desenvolvimento 
das empresas de tradução chinês-português, do sector 
jurídico, de consultadoria sobre investimento e de outros 
serviços comerciais.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

•	Estudar a prestação de serviços comerciais in loco nos 
países de língua portuguesa para as empresas de Macau 
e do Interior da China que se encontrem naqueles países, 
em colaboração com os organismos de coordenação 
económica e comercial dos países lusófonos, promovendo 
as trocas comerciais bilaterais;

Em 2017 Trabalho com 
continuidade
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•	Proporcionar medidas de facilitação para as 
empresas que pretendem apresentar pedidos ao 
Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa, incluindo o 
encaminhamento de pedidos de informação e recepção 
de documentos dirigidos ao Fundo, prestando ainda 
apoio ao estabelecimento em Macau do respectivo 
gabinete;
•	Realizar cursos de formação práticos em matérias 
relativas ao comércio com os países de língua portuguesa;
•	Criar no Portal para a Cooperação na Área Económica, 
Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa (Portal de Informação), uma 
base de dados com projectos de cooperação entre as 
duas partes, na área de capacidade industrial;
•	Realizar um evento cujo tema estará relacionado com 
a cooperação na área de capacidade industrial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa, no decorrer do 
“Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção 
de Infra-estruturas”.

43. Construção do Centro de 
Distribuição dos Produtos 
Alimentares dos Países de 
Língua Portuguesa

•	Reforçar os elementos de internet no “Centro de 
Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de 
Língua Portuguesa”, melhorando o conteúdo do “Portal de 
Informação”;

Em 2017 Trabalho com 
continuidade
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•	Realizar, de periocidade irregular, actividades 
promocionais nos centros de exposição (instalações 
físicas) dos produtos alimentares da Lusofonia instalados 
em Macau e no exterior, promovendo a extensão dessas 
actividades aos gabinetes de ligação/gabinetes de 
representação do IPIM na China Continental.

44. Concepção e planeamento 
da construção do Complexo 
da Plataforma de Serviços 
p a r a a C o o p e r a ç ã o 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa

Desencadear trabalhos de concepção e planeamento de 
construção do Complexo em que integrarão elementos 
de intercâmbio económico e comercial entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa, assim como de serviços 
às empresas, feiras e conferências, exibição cultural e 
formação de talentos.

Em 2017 Trabalho com 
continuidade

Aprofundamento da cooperação regional, expansão do espaço de desenvolvimento para a população e apoio à construção 
nacional

45. Fomento da cooperação 
económica e comercial entre 
Macau, o Interior da China e 
os países e regiões situados 
ao longo do percurso de 
“Uma Faixa, Uma Rota”

Enriquecer os elementos relacionados com “Uma Faixa, 
Uma Rota” nos eventos das convenções e exposições 
realizados em Macau, estudando a introdução contínua 
dos países situados ao longo do percurso de “Uma Faixa, 
Uma Rota” na “Feira de Produtos de Marca da Província 
de Guangdong e Macau”, organizando delegações 
empresariais locais para a participação nas actividades 
de feiras e exposições e de visitas de estudo aos países 
e regiões situados ao longo do percurso de “Uma Faixa, 
Uma Rota”.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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46. Apoio aos operadores, 
profissionais e jovens 
no aproveitamento das 
oportunidades derivadas do 
Acordo CEPA

•	Intensificar as acções promocionais do Acordo CEPA, 
incluindo, nomeadamente, endereçar convite ao Ministério 
do Comércio do Estado para realização de sessões de 
esclarecimento em Macau, reforçando ainda mais a sua 
divulgação através do recurso aos média tradicionais e às 
novas plataformas da comunicação social;
•	Desencadear negociações com as autoridades 
competentes do Interior da China, no sentido de 
aperfeiçoar as normas reguladoras do comércio de 
mercadorias previstas no Acordo CEPA, procedendo ao 
estudo sobre o melhoramento dos critérios de origem 
dos produtos beneficiadores da isenção dos direitos 
aduaneiros.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

47. A p r o f u n d a m e n t o 
do intercâmbio e da 
cooperação económica e 
comercial entre Guangdong 
e Macau

•	Acompanhar o ponto de situação dos projectos 
admitidos no Parque Industrial de Cooperação 
Guangdong-Macau em Hengqin, prestando assistência 
com base no balanço das experiências adquiridas;
•	Realizar trabalhos que visam recomendar os projectos 
interessados na sua entrada no Parque da 2.ª fase.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

•	Dar continuidade à co-organização da “Feira de 
Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau” 
e da “Feira de Produtos de Qualidade de Guangzhou e 
Macau”, dando apoio na realização da “Semana Dinâmica 
de Macau” em Shenzhen;

Em 2017 Em 2017
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•	Co-organizar delegações empresariais de Guangdong 
e Macau para se deslocarem aos países de língua 
portuguesa e outros países e regiões para promoção 
comercial e captação de investimento;
Promover a cooperação entre os sectores bancário e 
segurador de Guangdong e de Macau, prestando apoio 
ao desenvolvimento dos respectivos sectores locais.

Fomento da cooperação económica e comercial com a 
zona Hengqin de Zhuhai, a zona Nansha de Guangzhou 
e as cidades de Zhongshan e de Jiangmen.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

48. A p r o f u n d a m e n t o d e 
cooperação com outras 
províncias e regiões do 
Interior da China

Aprofundar a cooperação económica e comercial com 
a Província de Fujiang, Hong Kong, demais províncias e 
regiões integradas na Região do Pan-Delta do Rio das 
Pérolas e ainda a Província de Jiangsu.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

49. Alargamento da cooperação 
económica e comercial e 
das redes de contacto a 
nível internacional

Participar nas actividades de intercâmbio e formação 
organizadas pelas Organização Mundial do Comércio, 
UNESCAP e Cooperação Económica da Ásia-Pacífico 
(APEC).

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Aperfeiçoamento do regime de administração financeira pública e manutenção da estabilidade e salubridade do sistema 
financeiro

50. Aperfeiçoamento da gestão 
da Reserva Financeira

Cumprir rigorosamente os princípios fundamentais da 
“segurança, eficácia, estabilidade e salubridade” na gestão 
da Reserva Financeira, reforçando a diversificação da 
carteira dos activos da Reserva e alargando o âmbito dos 
investimentos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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51. Promoção da participação 
da Reserva Financeira nos 
projectos de cooperação 
regional

Promover a participação da Reserva Financeira nos 
projectos da Província de Guangdong, na estrita 
observância dos princípios de “segurança, eficácia, 
regulamentação e credibilidade”.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

52. D e s e n vo l v i m e n t o d e 
trabalhos preparatórios 
para a criação do Fundo 
para o Desenvolvimento e 
Investimento da RAEM

Promover o desenvolvimento dos trabalhos necessários 
à constituição da sociedade gestora do Fundo 
para o Desenvolvimento e Investimento da RAEM, 
nomeadamente no que diz respeito à elaboração 
e alteração da legislação e dos diplomas legais 
complementares, de acordo com a orientação de o 
Fundo ser gerido por uma “entidade pública empresarial 
independente” que não seja integrada na estrutura da 
Administração Pública.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

53. A p e r f e i ç o a m e n t o d a 
administração financeira e 
fiscal

Nova “Lei do Enquadramento Orçamental”; Já iniciado Empenho para 
a conclusão 
do processo 

legislativo 
respectivo em 

2017

Continuar a promover a revisão do regime de aquisição 
de bens e serviços.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

•	“Estatuto dos Contabilistas”;
•	Regime de benefícios fiscais para a reconstrução de 
edifícios;

Já iniciado Conclusão das 
propostas de 
lei em 2017
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•	Alterar o “Regulamento do Imposto do Selo” e a “Tabela 
Geral do Imposto do Selo”;
•	Alterar a lei de “Troca de informações em matéria fiscal”;
•	Elaborar o “Código Tributário”.

54. Manutenção da segurança,  
estabilidade e salubridade 
do sistema financeiro

Proceder à gestão e controlo dos riscos financeiros 
através do reforço da inspecção, cooperação sobre 
supervisão transfronteiriça e outros métodos.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Rever o “Regime Jurídico do Sistema Financeiro”. Já iniciado Apresentação 
da proposta de 
alteração em 

2017

Coordenar todas as entidades relevantes na execução do 
“Plano estratégico contra o branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo/a proliferação de armas 
de destruição massiva”, dando acompanhamento aos 
trabalhos subsequentes após a entrada em vigor da lei 
sobre o “Regime de Execução do Congelamento de Bens”.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Aperfeiçoamento dos serviços públicos, implementação da política da “simplificação da estrutura administrativa e 
reajustamento do respectivo pessoal” e criação de condições facilitadoras da vida dos cidadãos e das empresas

55. Melhoramento dos variados 
serviços prestados na 
modalidade de “entrega de 
serviços ao domicílio”

•	Visitar, por iniciativa própria, empresas locais para 
apresentar e esclarecer políticas e medidas, prestando 
serviços de apoio na modalidade de “entrega de serviços 
ao domicílio”, nas áreas de serviços prestados às PMEs, 

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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serviços de trabalho e emprego, promoção de assuntos 
jurídicos, etc..

•	Estudar o alargamento do âmbito dos serviços 
prestados e enriquecer o respectivo conteúdo. 

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

56. Reforço dos trabalhos de 
captação de investimentos e 
dos serviços destinados aos 
investidores

•	Dar assistência à implementação dos planos de 
investimento dos investidores locais e estrangeiros em 
Macau;
•	Optimizar os serviços “One-Stop” para investidores e 
o mecanismo de coordenação interdepartamental da 
Comissão de Investimentos;
•	Valorizar as funções dos Gabinetes de Ligação do IPIM 
no Interior da China, alargando o âmbito da prestação 
de serviços na modalidade de “entrega de serviços ao 
domicílio” até ao Interior da China.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

57. Promoção da electronização 
dos serviços públicos

•	Lançar mais serviços informáticos, com base no actual 
plano de conexão das redes de dados entre os serviços 
públicos, nos quiosques de serviços automáticos de auto-
atendimento existentes e, ainda numa série de serviços 
electrónicos online ora disponibilizados. 

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

58. Reforço da constituição de 
equipas

•	Racionalizar as competências dos serviços e estreitar a 
cooperação interdepartamental;
•	Incentivar os trabalhadores a participarem em cursos de 
formação e actividades de intercâmbio;
•	Elevar a consciência de integridade dos serviços através 
de constituição de regimes e de realização de cursos de 
formação relativos a essa matéria.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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Protecção dos direitos e interesses do consumidor e melhoramento do ambiente do mercado

59. A p e r f e i ç o a m e n t o d a 
legislação relevante e 
desenvolvimento das acções 
de investigação e estudo

Promover os trabalhos legislativos da Lei sobre a 
protecção dos direitos e interesses do consumidor.

Já iniciado Conclusão da 
proposta de lei 

em 2017 

Lançar trabalhos legislativos preparatórios respeitantes ao 
regime da concorrência leal.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

Lançar o Inquérito aos Orçamentos Familiares 2017/2018. Em Setembro de 
2017

Em Setembro 
de 2018

60. Elevação da transparência 
das informações sobre 
preços de produtos

Monitorizar e acompanhar os dados sobre preços 
dos produtos do uso quotidiano da população, 
nomeadamente os de óleo, alimentos derivados, 
mercadorias vendas nos supermercados, alimentos vivos 
e frescos, produtos petrolíferos, etc., divulgando periódica 
e rapidamente os respectivos dados.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

61. Fomento da concorrência 
no mercado dos alimentos 
vivos e frescos

Acompanhar o ponto de situação sobre o pedido de 
licenciamento da venda a retalho dos alimentos vivos 
e frescas e suas operações, após o relaxamento dos 
requisitos definidos para o exercício dessas actividades; 
promover a criação de um ambiente do mercado com 
elevadas capacidades concorrenciais e incentivar a 
entrada de mais operadores no mercado.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade

62. Fiscalização e controlo da 
segurança de produtos

Recolher, de forma aleatória, produtos para testes da sua 
qualidade, procedendo inspecções com alvos definidos; 
reforçar a troca de informações com as entidades 
competentes do Interior da China e divulgá-las ao público.

Já iniciado Trabalho com 
continuidade
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