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Sinteză
De la retrocedarea regiunii Macao către Republica Populară Chineză în 1999,
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia au urmărit îndeaproape evoluția situației
politice și economice din Regiunea Administrativă Specială (RAS) Macao, în contextul
aplicării principiului „o țară, două sisteme”. UE respectă politica „o Chină unică” și sprijină
principiul „o țară, două sisteme”, precum și punerea în aplicare a acestuia.
Prezentul raport anual privind evoluția situației din Macao este emis în conformitate cu
angajamentul asumat față de Parlamentul European în 1997.
În 2018, principiul „o țară, două sisteme” a continuat să fie pus în aplicare, în beneficiul RAS
Macao, al Chinei în ansamblu și al comunității internaționale.
Statul de drept și independența sistemului judiciar sunt respectate, astfel cum s-a constatat în
cazul procedurilor judiciare împotriva deputatului din opoziție Sulu Sou. În general,
drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor sunt respectate.
Deși libertățile civile sunt protejate prin Legea fundamentală din Macao, opoziția politică este
slabă, iar societatea civilă nu este foarte activă. Legea fundamentală și alte acte legislative din
Macao nu prevăd posibilitatea introducerii votului universal. Cu toate acestea, UE
încurajează autoritățile din Macao să asigure o mai mare implicare a publicului în alegerea
șefului executiv al RAS și a Adunării legislative. Acest lucru ar spori legitimitatea acestora și
ar consolida sprijinul public și guvernanța.
În 2018, Macao a primit două recomandări în cadrul evaluării periodice universale a Chinei,
desfășurate la Geneva în noiembrie: una privind protecția lucrătorilor migranți și cealaltă
referitoare la discriminarea împotriva persoanelor LGBTI. Traficul de persoane rămâne un
motiv de îngrijorare.
În 2018, autoritățile din Macao au întreprins sau au anunțat mai multe inițiative pentru a
consolida securitatea națională, ceea ce a apropiat mai mult politica RAS de concepțiile
existente pe continent: Adunarea legislativă a adoptat un amendament care împiedică
judecătorii străini să se pronunțe cu privire la chestiuni de securitate națională, a adoptat un
act legislativ privind imnul național și a anunțat că intenționează să modifice legislația
națională în materie de securitate.
Mijloacele de informare în masă din Macao au exprimat în continuare o gamă largă de opinii,
în pofida preocupărilor legate de intensificarea autocenzurii.
Economia din Macao a înregistrat rezultate bune în 2018, ceea ce demonstrează o creștere
puternică, determinată de sectoarele jocurilor de noroc și turismului, rate ale șomajului foarte
scăzute și o poziție fiscal-bugetară solidă. Cu toate acestea, obiectivul declarat al guvernului
de diversificare a economiei este departe de a fi atins. Doar 6,8 % din veniturile cazinourilor
din Macao au provenit din alte surse decât din jocurile de noroc.
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În octombrie 2018 a avut loc inaugurarea și deschiderea publică a podului Hong
Kong-Zhuhai-Macao. Acest proiect major de infrastructură face legătura între orașul
continental Zhuhai și Hong Kong și Macao, întinzându-se atât deasupra, cât și dedesubtul
mării, de-a lungul a 42 km (55 km dacă includem și drumurile de acces). Podul îmbunătățește
legăturile între orașele din zona Marelui Golf și va contribui la o mai mare integrare cu partea
continentală, prezentând noi oportunități, dar și noi provocări.
UE și Macao au continuat să aibă relații comerciale solide și să se bucure de un nivel bun de
cooperare.
Evoluții politice
În mai 2018, deputatul prodemocrat al opoziției, Sulu Sou, a fost condamnat pentru
participarea la o întrunire ilegală, cu ocazia unei manifestații în 2016. Începând din
decembrie 2017, acesta a fost suspendat din funcția pe care o deținea în cadrul Adunării
legislative. Parchetul a solicitat pedepse cu închisoarea pentru Sulu Sou și pentru un coleg
activist antisistem, Scott Chiang, pentru nesupunere agravantă, însă instanța a decis că nu se
justifică o pedeapsă cu închisoarea deoarece manifestația ar fi fost lipsită de violență și de
scurtă durată. În cazul în care Sulu Sou ar fi primit o pedeapsă cu închisoarea mai mare de
30 de zile, el nu ar mai fi avut dreptul să își exercite funcția în cadrul Adunării legislative,
ceea ce ar fi fragilizat și mai mult opoziția deja destul de slabă. După sentința instanței,
Sulu Sou a fost în măsură să își reia atribuțiile în calitate de deputat. Rechizitoriul parchetului
a fost criticat ca fiind motivat politic, dar sentința instanței subliniază independența
sistemului judiciar.
În luna martie, guvernul și-a anunțat intenția de a-și modifica legislația națională în materie
de securitate „pentru a ține pasul cu societatea modernă”. Printre aspectele enumerate ca
necesitând modificări urgente s-au aflat procedurile de colectare a probelor în cadrul
anchetelor penale și normele speciale privind măsurile coercitive în colectarea de probe.
La 3 iulie, Adunarea legislativă a adoptat un amendament care împiedică judecătorii străini să
se pronunțe în chestiuni de securitate națională. Definiția securității naționale este largă și,
prin urmare, poate fi utilizată pentru a exclude judecătorii străini de la multe cauze.
Autoritățile au afirmat că modificarea era esențială pentru protejarea intereselor fundamentale
ale statului. Această decizie a reprezentat un regres major în raport cu actualul sistem juridic
mixt, care îi permite regiunii Macao să beneficieze de expertiza judecătorilor străini. Potrivit
datelor oficiale, 10 din cei 49 de magistrați din Macao au cetățenie străină, în principal
portugheză.
Consilierii juridici veterani de origine portugheză din cadrul Adunării legislative au fost
concediați în august 2018. Aceștia lucrau cu contracte temporare, dar această decizie
intempestivă a generat preocupări în cadrul societății civile cu privire la intensificarea
eforturilor de a marginaliza expertiza portugheză/externă în favoarea expertizei chineze.
La 14 august, Macao a adoptat o lege privind imnul național care include o amendă pentru
persoanele care nu respectă imnul. Legea prevede, de asemenea, predarea istoriei imnului în
programa școlară.
În martie 2018, organizatorii Festivalului literar din Macao au anulat participarea scriitorilor
Jung Chang, Suki Kim și James Church, după ce au fost informați în mod informal că nu li se
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putea garanta intrarea pe teritoriul Macao. PEN Hong Kong1 a emis o declarație prin care și-a
exprimat consternarea cu privire la această „manevră de cenzură autoritară”. Acest incident ar
trebui privit în contextul unei serii de interdicții de intrare în Macao adresate jurnaliștilor și
activiștilor politici străini în 2017. Au fost invocate motive de securitate națională pentru a
justifica refuzurile de acordare a intrării. Deși autoritățile responsabile în domeniul imigrației
din Macao au competența de a refuza intrarea pe teritoriul RAS, lipsa de transparență în astfel
de cazuri sugerează o tendință îngrijorătoare către cenzura politică.
Egalitatea de șanse, drepturi și libertăți
Drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor din Macao au continuat să fie, în
general, respectate, iar statul de drept a fost respectat în temeiul principiului „o țară,
două sisteme”, principiu consacrat în Legea fundamentală a Macao.
Macao nu a instituit un organism independent pentru drepturile omului , în ciuda
recomandării adresate de Comitetul contra torturii al ONU în decembrie 2015 de a acționa
astfel.
Evaluarea periodică universală din noiembrie 2018 a Chinei a inclus o secțiune privind
Macao. Două țări, dintre care una este un stat membru al UE, au formulat recomandări pentru
Macao: una care solicită ratificarea Pactului internațional privind protecția drepturilor tuturor
lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora, iar alta care face apel la introducerea
unei legislații împotriva discriminării pentru a proteja toate grupurile marginalizate, inclusiv
persoanele LGBTI.
În rapoartele anterioare, UE și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la
discriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen. Aceste preocupări sunt
deosebit de acute în domeniul ocupării forței de muncă, al educației și al asistenței medicale.
Prevederi privind relațiile între persoanele de același sex nu au fost încă incluse în legea prin
care violența domestică devine infracțiune. De asemenea, Comitetul ONU pentru drepturile
economice, sociale și culturale a îndemnat Macao să adopte o legislație cuprinzătoare
împotriva discriminării.
Libertatea presei este respectată. Se pare că există un anumit grad de autocenzură, în special
în rândul mass-mediei în limba chineză și atunci când sunt prezentate informații cu privire la
situația din China. ONG-urile și activiștii din mass-media continuă să își exprime îngrijorarea
cu privire la autocenzură. Un alt obstacol în calea libertății presei este dificultatea de a accesa
surse și de a obține informații complete din partea autorităților.
Traficul de persoane rămâne o problemă în Macao. Macao dispune de o lege privind
combaterea traficului de persoane, însă asigurarea respectării legii trebuie să fie mai strictă.
Numărul de urmăriri penale și de condamnări pentru traficul de ființe umane rămâne scăzut,
în ciuda unui număr mare de plângeri. În 2018, autoritățile din Macao au trimis un
reprezentant la cea de a șaptea Conferință ministerială și reuniune la nivel de înalți
funcționari din cadrul Procesului de la Bali, exprimându-și disponibilitatea de a se angaja în
continuare în cooperarea internațională pentru combaterea traficului de persoane. În timpul
reuniunii anuale a Comitetului mixt UE-Macao din martie, Macao s-a angajat să coopereze cu
UE în lupta împotriva traficului de persoane. UE este pregătită să reînnoiască schimburile și
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să coopereze cu Macao pentru a furniza expertiză tehnică privind cele mai bune practici
pentru abordarea acestei provocări globale.
Cetățenii din Macao continuă să se bucure de libertatea de întrunire cu privire la o gamă
largă de chestiuni, de la cele din ajunul evenimentelor ce au avut loc pe data de 4 iunie în
Piața Tiananmen până la drepturile lucrătorilor. În septembrie, a fost aprobat un nou act
legislativ privind demonstrațiile și întrunirile, prin care li se impune manifestanților să trimită
poliției o notificare pentru demonstrație, nu Biroului pentru afaceri civice și municipale.
Macao nu a asigurat respectarea deplină a libertății de asociere și a dreptului de negociere
colectivă, consacrate în convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM). UE
încurajează Macao să ia măsurile necesare pentru a se conforma convențiilor OIM. Macao nu
are un salariu minim, cu excepția lucrătorilor din sectorul curățeniei și al securității. Guvernul
intenționează să introducă un salariu minim universal pentru toți lucrătorii în 2019.
Inegalitatea economică și socială reprezintă un motiv de îngrijorare. Nu există o rată oficială
a sărăciei. Guvernul afirmă că doar 2,3 % din populația Macao trăiește în sărăcie, însă
organizațiile societății civile estimează că cifra se apropie de 10 %. În septembrie, Comitetul
ONU pentru eliminarea discriminării rasiale (CERD) a afirmat că necesitatea reducerii
sărăciei era un motiv de îngrijorare. Comitetul a îndemnat guvernul să ia măsuri pentru a
elimina discrepanțele economice de natură etnică și pentru a furniza indicatori statistici
privind drepturile economice, sociale și culturale, precum și indicatori referitori la
eficacitatea măsurilor luate.
Macao continuă lupta împotriva corupției și nu s-a ferit de cazurile de mare notorietate. În
2018 au fost lansate anchete asupra președintelui Institutului pentru promovarea comerțului și
investițiilor din Macao și a șefului Fondului de pensii, ceea ce ilustrează hotărârea guvernului
de a da dovadă de toleranță zero față de corupție în rândul funcționarilor publici.
Evoluția situației economice
PIB-ul din Macao a înregistrat o creștere anuală de 4,7 %2 de la un an la altul în 2018, față de
9,7 % în 2017. Creșterea puternică din 2017 a survenit după o încetinire semnificativă în anii
precedenți, când industria jocurilor de noroc a fost afectată de campania anticorupție din
China continentală. În 2018, FMI a clasat Macao drept a patra cea mai bogată economie la
nivel mondial în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor.
Guvernul pune în aplicare o strategie pe termen lung de diversificare a economiei, dar Macao
continuă să se bazeze în mare măsură pe jocurile de noroc și pe turism. Redresarea din 2017
și 2018 a fost determinată de redresarea sectorului jocurilor de noroc și de fluxul constant de
turiști. În 2018, 35,8 milioane de turiști au intrat pe teritoriu, ceea ce reprezintă o creștere de
9,8 % față de 2017. Veniturile din jocurile de noroc au crescut cu 14,0 %, pentru a ajunge la
303 miliarde MOP (aproximativ 33 miliarde EUR).
Macao se bucură de o ocupare integrală a forței de muncă și se bazează în mare măsură pe
lucrători și profesioniști străini3. Rata șomajului a fost în mod constant sub 2 % în ultimii
7 ani (inclusiv în perioada de recesiune 2014-2016), iar 2018 nu a fost o excepție. Inflația a
crescut la 3,0 % în 2018, de la 1,2 % în 2017.
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Sursă: cu excepția cazului în care se precizează altfel, toți indicatorii macroeconomici au provenit de la Serviciul de statistică și recensământ al guvernului din RAS Macao.
În 2017, peste 40 % din forța de muncă din Macao a fost alcătuită din lucrători străini, aproximativ două treimi dintre aceștia provenind din China continentală.
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Deși, în ansamblu, cifrele de creștere aferente anului 2018 sunt pozitive, economia a scăzut în
cursul anului, de la 7,6 % în prima jumătate la 2,0 % în a doua jumătate. Încetinirea a fost
cauzată de un declin al investițiilor (în special investiții în sectorul construcțiilor) și de o
încetinire a creșterii exporturilor de servicii (în special a exporturilor de jocuri de noroc).
La 15 noiembrie, Fernando Chui Sai On, a ținut ultimul său discurs de politică în calitate de
șef al executivului. Principalul obiectiv este acela de a consolida principalele industrii din
Macao, și anume turismul și jocurile de noroc. Prioritățile sunt reglementarea, fiscalizarea și
promovarea competitivității. Macao urmează să își continue diversificarea economică pe baza
principalelor sale industrii actuale, utilizând infrastructura existentă pentru a-și spori sectorul
organizării de congrese și expoziții, pentru a promova industriile creative și pentru a dezvolta
întreprinderi financiare specializate. De asemenea, guvernul și-a asumat sarcina de a facilita
inovarea și de a sprijini IMM-urile prin oferirea de stimulente pentru întreprinderi și prin
reducerea impozitelor. Pentru al 12-lea an consecutiv, guvernul pune în aplicare un pachet de
subvenții financiare, inclusiv ajutoare bănești, menite să îmbunătățească nivelul de trai al
populației.
Poziția fiscal-bugetară a Macao în 2018 a rămas solidă. RAS dispune de rezerve
considerabile, iar conturile sale bugetare au înregistrat excedente în mod constant. La sfârșitul
lunii septembrie 2018, rezervele financiare ale guvernului erau de aproximativ
554,9 miliarde MOP (60,4 miliarde EUR).
Diversificarea economiei Macao rămâne un obiectiv pe termen lung. Unul dintre obiectivele
stabilite de autorități în planul de dezvoltare pe cinci ani al Macao pentru perioada 2016-2020
este de a crește, până în 2020, ponderea veniturilor operatorilor de cazinouri din surse care nu
provin din jocuri de noroc la 9 %. Acest obiectiv se dovedește însă a fi din ce în ce mai greu
de realizat conform unui raport al Biroului de statistică și recensământ privind diversificarea
economică, publicat la sfârșitul lunii decembrie 2018. Într-adevăr, 2017 a fost un an
dezamăgitor pentru diversificarea economică, deoarece veniturile cazinourilor care
nu-proveneau din jocuri de noroc au scăzut de la 7,4 % în 2016 la doar 6,8 %.
În ceea ce privește protecția mediului, în discursul privind politica din acest an, șeful
executivului din Macao a propus construirea unei instalații de preprocesare a deșeurilor din
hârtie, plastic și metal înainte ca acestea să fie exportate, precum și crearea unei instalații
centralizate de procesare a deșeurilor alimentare. De asemenea, șeful executivului a anunțat
obiectivele privind instalarea a 200 de încărcătoare pentru vehicule electrice, introducerea
unor mașini de reciclare a sticlelor de plastic și completarea legislației vizând restricționarea
utilizării pungilor de plastic.
Cooperarea regională
La 12 decembrie, Macao și Ministerul Comerțului din China au semnat un acord privind
comerțul cu mărfuri în temeiul Acordului pentru un parteneriat economic consolidat
(CEPA) încheiat între China continentală și Macao. Noul acord, care va fi pus în aplicare
începând cu 1 ianuarie 2019, stabilește reguli de origine și metode mai flexibile de
determinarea originii pentru toate produsele clasificate în conformitate cu codurile tarifare de
pe continent. De asemenea, acesta sporește în continuare nivelul de facilitare a vămuirii
pentru comerțul cu mărfuri. Un capitol special este dedicat Zonei Golfului Guangdong-Hong
Kong-Macao, scopul fiind de a pune în aplicare măsuri de vămuire a mărfurilor în zona
golfului cu titlu experimental.
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Podul Hong Kong-Zhuhai-Macao — cel mai lung pod maritim din lume — a fost inaugurat
în octombrie. Podul scurtează timpul de călătorie între Macao și Hong Kong și va juca un rol
important în integrarea Zonei Marelui Golf (GBA).
Macao reprezintă o punte de legătură economică între China și țările vorbitoare de limbă
portugheză. În acest sens, politica din 2019 propune crearea unei platforme monetare între
China și țările vorbitoare de limbă portugheză și dezvoltarea Macao ca centru de compensare
al monedei renminbi pentru țările vorbitoare de limbă portugheză.
În planul de acțiune pentru GBA publicat în februarie, Macao a fost desemnată ca una dintre
cele patru orașe principale (împreună cu Hong Kong, Shenzhen și Guangzhou) menite să
joace un rol esențial în dezvoltarea regiunii. Conform planului, continuând să își diversifice
economia, Macao își consolidează poziția de centru turistic și de agrement de talie mondială,
precum și de platformă de servicii de tranzacționare și de cooperare comercială între China și
țările vorbitoare de limbă portugheză.
Relațiile bilaterale dintre UE și Macao
În 2018, UE a fost cea de a doua sursă de importuri pentru Macao, după China continentală,
contribuind cu 25 % la totalul importurilor în regiunea Macao. Cu toate acestea, UE a fost
destinația a mai puțin de 1,7 % din exportul de mărfuri din Macao. Aceste dezechilibre
comerciale au generat excedente comerciale pe termen lung în favoarea UE, întrucât cererea
de importuri a regiunii Macao a continuat să crească de-a lungul anilor, în timp ce sectorul
său de producție s-a diminuat până la mai puțin de 1 % din PIB.
Comerțul bilateral cu mărfuri a crescut cu 29,5 %, ajungând la 963 de milioane EUR în
2018. Exporturile UE către Macao au atins 852 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o
creștere anuală de 36,1 % de la un an la altul, având ca rezultat un excedent comercial de
741 de milioane EUR în 2018. Macao este o piață în creștere pentru bunurile de lux europene.
Oportunitățile de afaceri din industria jocurilor de noroc și a turismului sunt esențiale pentru
relațiile comerciale dintre UE și Macao. Printre produsele principale exportate din UE s-au
numărat articole de marochinărie de calitate superioară, îmbrăcăminte, ceasuri și bijuterii,
produse alimentare și băuturi, precum și automobile.
Achizițiile publice în sectorul transporturilor, al energiei și al construcțiilor prezintă, de
asemenea, un potențial interes pentru întreprinderile din UE, deoarece Macao este implicată
într-un număr din ce în ce mai mare de proiecte de infrastructură. Cu toate acestea, în
comparație cu alți investitori importanți (Hong Kong, China și SUA), investițiile directe ale
întreprinderilor din UE în Macao rămân modeste. Portugalia a fost cel mai notabil investitor
din UE în Macao, investițiile sale reprezentând 3,7 % (9 miliarde MOP) din totalul volumului
de investiții directe în 2017.
În discursul său privind politica pentru 2019, șeful executivului subliniază în mod explicit
interesul pentru consolidarea relațiilor economice cu UE, utilizând Portugalia ca punct de
intrare.
Cea de a 22-a reuniune a Comitetului mixt UE-Macao a avut loc la 23 martie în Macao. În
special, părțile au trecut în revistă monitorizarea de către UE, în 2018, a angajamentelor în
materie de bună guvernanță fiscală asumate de Macao. În decembrie 2017, Macao a fost
inclusă pe lista UE a celor 17 jurisdicții fiscale necooperante, dar a fost eliminată în ianuarie
2018 ca răspuns la angajamentele asumate de guvernul din Macao de a respecta cerințele UE
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până la sfârșitul anului 2018. Pe parcursul procesului de monitorizare, UE a salutat
extinderea, de către Republica Populară Chineză, a Convenției privind asistența
administrativă reciprocă în materie fiscală asupra RAS Macao și activarea acordurilor
necesare pentru schimburile de informații cu RAS Macao. De asemenea, UE a aprobat
evaluarea OCDE privind un regim fiscal care aduce avantaje companiilor offshore, ca urmare
a modificărilor pe care RAS Macao le-a adus acestui regim în decembrie 2018 pentru a se
conforma cerințelor OCDE. Pe această bază, Consiliul Uniunii Europene a convenit în
martie 2019 că Macao și-a îndeplinit angajamentele actuale privind buna guvernanță fiscală.
Dialogul cu RAS Macao privind punerea în aplicare a standardelor minime ale G20 împotriva
erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor va continua în 2019.
UE a luat act de ambiția RAS Macao de a deveni un centru tradițional de medicină chineză.
UE și Macao au convenit să organizeze un schimb de informații la nivel de experți cu privire
la regimul de reglementare al UE în ceea ce privește medicamentele tradiționale din plante.
De asemenea, cele două părți au convenit să continue explorarea cooperării în domeniul
mediului și al tehnologiei ecologice, în special în cadrul Forumului și al expoziției din Macao
privind cooperarea internațională în domeniul mediului. În ceea ce privește turismul, cele
două părți au discutat despre modalitățile de stimulare a fluxurilor și a schimburilor turistice.
Așa cum fac în fiecare an, în 2018, Camera Europeană de Comerț din Macao (MECC4) și
Camera Europeană de Comerț din Hong Kong au coordonat în comun participarea
europeană la Forumul și expoziția privind cooperarea internațională în domeniul mediului,
care au avut loc în Macao în luna martie, și la Târgul internațional privind comerțul și
investițiile, organizat în Macao în luna octombrie.
Turismul a fost deosebit de important pentru relațiile bilaterale în 2018, întrucât acest an a
fost Anul Turismului UE--China. Turnul reprezentativ din Macao a fost învăluit în
albastrul steagului UE cu ocazia Zilei Europei. La 23 octombrie, Macao a găzduit cel de al
7-lea Forum global al economiei turismului, având Uniunea Europeană ca regiune-partener
și Guangdong ca provincie-partener de seamă. UE a fost reprezentată la acest eveniment
printr-un stand, a organizat un eveniment de stabilire de contacte între întreprinderi și a
participat activ la forum.
UE și Macao au două proiecte emblematice care continuă să funcționeze bine: unul în
domeniul afacerilor juridice și unul privind formarea interpreților. Primul, fiind cel de al
treilea program de cooperare Macao-UE în domeniul juridic, contribuie la modernizarea
și dezvoltarea sistemului juridic al RAS Macao. Al doilea, programul de formare în
domeniul interpretariatului de conferință în limbile chineză și portugheză între
Comisia Europeană și Biroul administrației publice și al serviciilor publice din Macao
funcționează din 2006 și răspunde cererii de interpreți calificați în ambele limbi. Până în
prezent, au fost formați 97 de interpreți din Macao, majoritatea acestora lucrând în prezent în
administrația publică. Începând din 2010, Institutul Politehnic din Macao (MPI) desfășoară,
de asemenea, un program de formare, în cooperare cu Comisia Europeană, destinat cadrelor
didactice universitare și interpreților profesioniști din Macao și China continentală.
Programul academic al Uniunii Europene în Macao a fost urmat de activități în cadrul
proiectului Jean Monnet. Acestea continuă să contribuie la o mai bună înțelegere a UE în
Macao.

Camera Europeană de Comerț din Macao este o organizație hibridă formată atât din reprezentanți direcți ai întreprinderilor, cât și din reprezentanți ai camerelor naționale
de comerț din statele membre ale UE.
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Un mecanism de cofinanțare în cadrul programului Orizont 2020 a fost instituit în urma
reuniunii Comitetului mixt UE-Macao din 2015, iar UE a organizat o sesiune de informare în
2018 pentru a încuraja participarea. Finanțarea este furnizată în mod unilateral de către
Fondul de dezvoltare științifică și tehnologică din Macao pentru participanții la proiectele din
cadrul programului Orizont 2020 din Macao. Cu toate acestea, în ultimii 2 ani, fondul a
primit o singură cerere, care nu a fost selectată. Până la sfârșitul anului 2018, nicio entitate
din Macao nu a participat la Orizont 2020.
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