Centro de Formação do Fórum de Macau
Cerimónia de Encerramento do Colóquio de Direito Comercial e Internacional para os Países de
Língua Portuguesa
Discurso do Doutor José Eduardo Figueiredo Dias
6 de Julho de 2015

Caros Convidados e Participantes,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Bom dia! É com enorme prazer que estou presente na Cerimónia de Encerramento do
‘‘Colóquio de Direito Comercial e Internacional para os Países de Língua Portuguesa’’. Permitam-me,
antes de mais, em nome da Universidade de Macau, dar as calorosas saudações aos convidados e
participantes neste Colóquio.
Este colóquio, organizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau, é o terceiro, no ano
corrente, que conta com a colaboração da Universidade de Macau. A Universidade de Macau presta
sempre grande atenção às actividades de formação e intercâmbio deste Centro. No presente colóquio,
os professores da Universidade de Macau fizeram palestras temáticas sobre um vasto leque de tópicos,
incluindo matérias de enquadramento político e jurídico da situação da RAEM – reafirmo-me às
sessões sobre a “A RAEM no contexto político e jurídico mundial” e uma outra relativa “A
organização jurídica e político-administrativa da RAEM” – e palestras incidentes sobre o tema
específico do Colóquio – as sessões “Direito Internacional na Era da Globalização”, “Teoria da
Empresa Comercial”, e “Regime Jurídico das Sociedades Comerciais”.
Além das palestras, os participantes visitaram diversas instituições públicas e privadas,
incluindo a Fundação Rui Cunha, o Conselho de Consumidores, a Direcção dos Serviços de Economia
do Governo da RAEM, a Associação dos Advogados de Macau e o Centro de Formação Jurídica e
Judiciária. Durante as visitas, trocaram opiniões e partilharam experiências com os responsáveis e
técnicos dessas áreas. Na China continental, os participantes foram à Província de Shanxi, assistiram à
cerimónia de abertura da semana dinâmica de Macau, visitaram o Centro de Apoio Jurídico da Cidade
de Taiyuan e o Escritório de Advocacia Ke Bei e conversaram com os juristas locais. Estou convicto
de que essas visitas tenham permitido aos participantes aprofundar o seu conhecimento sobre o Direito
Comercial e Internacional na China e em Macau.
Nos últimos três anos, a Universidade de Macau tem vindo a realizar, na qualidade de entidade
colaboradora do Centro de Formação do Fórum de Macau, uma série de acções de formação, voltadas
para as necessidades sentidas pelos países de língua portuguesa. Assim, tivemos muito prazer em
organizar o presente Colóquio e esperamos que, através das palestras temáticas e das visitas, os
participantes tenham podido conhecer não só as políticas e sistemas jurídicos, como também os
resultados alcançados na cooperação em diversas áreas entre a China, Macau e os países lusófonos,
conhecimento este que é imprescindível para elevar esta cooperação a um novo patamar e para
reforçar o papel de plataforma de Macau no futuro.
Por fim, desejo a todos um bom regresso a casa e um futuro radioso, com muito sucesso
pessoal e profissional.
Muito obrigado!

