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12.ª Reunião de intercâmbio anual sobre trabalhos consulares de 

Macau realizada em Macau e sessão de apresentação sobre trabalhos 

no combate a epidemias realizados pelo Departamento de Assuntos 

Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 

Teve lugar em Macau a 12.ª reunião de intercâmbio anual sobre trabalhos 

consulares de Macau, a 29 de Janeiro de 2021, na qual, uma delegação liderada pelo 

Chefe do Departamento de Assuntos Consulares do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros (MNE) da República Popular da China, Cui Aimin, e os representantes 

do Governo da RAEM, designadamente, da Direcção dos Serviços de Identificação, 

do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, da Direcção dos 

Serviços de Administração e Função Pública, do Corpo de Polícia de Segurança 

Pública, da Direcção dos Serviços de Turismo e do Gabinete de Gestão de Crises do 

Turismo, trocaram opiniões sobre a protecção consular de Macau e a sua divulgação, 

os trabalhos das embaixadas e consulados, a emissão de visto de Macau bem como os 

intercâmbios e formações respeitantes aos serviços consulares, chegando ao consenso 

quanto à melhor realização dos futuros trabalhos consulares de Macau. 

 

Na parte da tarde do mesmo dia, foi realizada uma sessão de apresentação sobre 

trabalhos no combate a epidemias desenvolvidos pelo Departamento de Assuntos 

Consulares do MNE, organizada em conjunto pelo Comissariado do MNE na RAEM, 

a Direcção dos Serviços de Identificação e a Direcção dos Serviços de Administração 

e Função Pública, para aprofundar o conhecimento dos funcionários públicos da 

RAEM sobre os trabalhos realizados no estrangeiro pelo MNE relativos à luta contra 

as epidemias. Foi convidado o Chefe do Departamento de Assuntos Consulares do 

MNE, Cui Aimin, para partilhar as dificuldades encontradas e as frutas concretizadas 

no combate epidémico. 



 

A sessão de apresentação, realizada a 29 de Janeiro de 2021, pelas 16h00, no 7.º 

andar do Centro Comercial Cheng Feng, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

contou com a participação de cerca de 100 funcionários públicos. Estiveram presentes 

a Comissária em exercício do MNE na RAEM, Wang Dong, a Conselheira, Ni 

Lingling, a delegação do Departamento de Assuntos Consulares do MNE, bem como 

os dirigentes e representantes de vários serviços da RAEM. 

 

Tendo por tema os trabalhos consulares chineses na situação da pandemia 

causada pela COVID-19 , Cui Aimin partilhou os trabalhos de protecção consular em 

prol dos cidadãos chineses no estrangeiro realizados pelo MNE e pelas embaixadas e 

consulados no exterior desde que o surto do novo coronavírus tem vindo a alastrar-se 

por todo o mundo. A apresentação foi rica em conteúdo que permitiu os participantes 

aprofundar o conhecimento sobre a protecção consular e dos serviços consulares. 

 

 

Teve lugar em Macau a 12.ª reunião de intercâmbio anual sobre trabalhos consulares 

de Macau. 



 

O Chefe do Departamento de Assuntos Consulares do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Cui Aimin, orientou a sessão de apresentação sobre trabalhos no 

combate a epidemias realizados pelo Departamento de Assuntos Consulares do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China. 


