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Exmo. Senhor XXX, 

Caros Participantes, Estimados Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Muito boa tarde! 

É com grande satisfação que me encontro aqui presente na 

Cerimónia de Encerramento e Entrega de Certificados do "Colóquio 

de Direito Comercial e Internacional para os Países de Língua 

Portuguesa". Em primeiro lugar, permitam-me, em nome do 

Secretariado Permanente do Fórum de Macau e do Centro de 

Formação do Fórum de Macau, felicitar os participantes pela 

conclusão do seu estudo, bem como agradecer à entidade 

colaboradora, a Universidade de Macau, pela organização bem 

sucedida deste Colóquio. 

Na sociedade contemporânea, o regime jurídico e o 

desenvolvimento económico têm uma relação muito estreita, sendo 

um sistema jurídico maduro e completo, um alicerce necessário e 

garantia fundamental para o desenvolvimento económico de um 

país. Actualmente, quer a China, quer os Países de Língua 

Portuguesa, encontram-se numa fase importante de 

desenvolvimento económico. Com as frequentes trocas comerciais 

de cada país com o exterior e o seu desenvolvimento económico 



sustentável, foi promovido o Direito dos países, nomeadamente o 

desenvolvimento célere do Direito Comercial e Internacional; 

paralelamente, foram lançados requisitos novos e mais rigorosos 

para o aperfeiçoamento do regime jurídico.

O presente Colóquio forneceu uma plataforma de aprendizagem 

e intercâmbio para os participantes, tendo sido organizada uma 

série de palestras sobre o “Direito Internacional na Era da 

Globalização”, “Teoria da Empresa Comercial”, “A Organização 

Jurídica e Político-administrativa da RAEM”, entre outros temas e 

visitas à Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito 

Internacional, ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária e demais 

órgãos.  

Por outro lado, durante a visita à Província Shanxi, os 

participantes do Colóquio estiveram presentes na Cerimónia de 

Abertura da “Semana Dinâmica de Macau em Taiyuan da Província 

de Shanxi” e participaram nas respectivas actividades. Visitaram 

ainda alguns serviços locais, tais como o Centro de Apoio Jurídico de 

Taiyuan, o Escritório de Advogados Kebei de Shanxi, a Associação 

de Advogados da Província de Shanxi, entre outras instituições.  

Estou convicto de que, através das palestras e actividades 

supramencionadas, os participantes possam aprofundar os 

conhecimentos sobre as práticas e experiências da China e de 

Macau na área do Direito Comercial e Internacional. Espero que 

todos possam manter o contacto, aproveitar a plataforma de Macau, 

e ainda, promover o intercâmbio e cooperação entre a China, Macau 

e os Países de Língua Portuguesa, de modo a concretizar o 

desenvolvimento comum. 

Beneficiada por vantagens locais, tais como um bom ambiente 

de negócios, um ambiente bilingue de língua chinesa e portuguesa, 

Macau está a desempenhar um papel insubstituível como ponte de 

ligação na cooperação económica e comercial entre a China e os 



Países de Língua Portuguesa. O Centro de Formação do Fórum de 

Macau, tem a honra de convidar os amigos dos Países de Língua 

Portuguesa para visitar Macau, tomando referência, aqui, as 

experiências do desenvolvimento da China e aproveitando para 

reforçar a comunicação e concretizar a cooperação no sentido de 

alcançar resultados frutíferos e favoráveis para todas as partes. 

 

Para terminar, desejo a todos uma boa saúde e boa viagem. 

 

Muito obrigado! 


