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Face à situação pandémica que se vive no mundo, e as contínuas restrições causadas pelo Covid-19, a 
economia em Macau tem sofrido com altos e baixos, em especial nos empreendedores diversos, 
incluindo os mais jovens.  
 
Considerando as Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2022, um dos pontos essenciais 
insere-se no reforço dos trabalhos nas áreas de educação, juventude, cultura e desporto e 
aperfeiçoamento e captação de quadros qualificados, incluindo as cooperações regionais e de integração 
no desenvolvimento nacional.  
 
Seguem algumas sugestões para este efeito:  
- O novo e renovado edifício do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa poderia fomentar esforços de trabalhar (em forma de feiras comunitárias e 
empresariais) com a comunidade local, incluindo as pequenas e médias empresas e até a sociedade civil 
(associações locais) para aumentar as relações comerciais e associativas, trabalhando em conjunto para 
uma maior integração nos interesses de Macau e com a China e os países de língua portuguesa, captando 
novas ideias e de “networking” entre comunidades de Macau; 
- De igual forma, fomentar as relações e formação e de conhecimento cultural e até da história local, 
entre jovens empreendedores e associações jovens de Macau, juntando entidades e associações ligadas 
à educação e de investigação académica para aumentar ainda mais o conhecimento cultural e dos valores 
históricos de Macau, em forma de intercâmbio cultural com a China e os países de língua portuguesa; 
- Se o resultado for positivo, poderá Macau beneficiar de mais um espaço adequado para a comunidade 
e os seus negócios, trazendo benefícios de relações empresarias e associativos, e a formação ou de 
captação de jovens talentos para a integração no desenvolvimento nacional. 
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