Descrição do Projeto
Seminário sobre Comércio de Serviço para Fórum Macau

Nome

Faculdade Vocacional de Comércio Internacional de Hunan

Organizador

Dia 25 de
Duração

Setembro– dia 14

Português

Língua de trabalho

de Outubro, 2019

Convidados

Os oficiais do comércio e economia ou os administradores da empresa dos países de
língua portuguesa

Número de

20

participantes

Oficiais a nível de bureau menos que 50 anos,
Idade
Oficiais a nível de divisão menos que 45 anos
É saudável e com certificado sanitário emitido pelos hospitais
locais públicos, sem doenças que as leis e regulamentos chineses
proíbem na entrada, sem graves doenças crônicas como hipertensão,
Requisitos

Saúde

doença cardiovascular ou diabetes graves, sem doença mental ou

para os

doenças infeciosas que pode causar prejudica significante à saúde

participantes

pública, fora da recuperação após grande cirurgia, fora da
exacerbação aguda, não tem deficiência significativa e sem gravidez.

Língua

Outros

Cidade da

Changsha,

Formação

Hunan

Com capacidade suficiente de ouvir, falar e ler em português à
necessidade de ensino
Cônjuges ou amigos dos participantes do curso não podem ir junto
para o treinamento na China.

Temperatura Local

Zhangjiajie, Hunan: 15-25 oC

Zhangjiajie,
Shaoshan da
Cidade para

Hunan,

visitar
Guangzhou,
Zhuhai da

Outono: 15-25oC

Shaoshan, Hunan:15- 25 oC
Temperatura Local
Guangzhou: 20- 30 oC
Zhuhai, Guangdong: 20 - 30 oC

Guangdong
Observação
Pessoas
contatadas

Sra. Xu Qianya

0086-731-82296855

Telefone
Contato do
organizador

Sra. Ouyang Ling

0086-18607421838

0086-18975155656

(Sra.Xu)

(Sra. Ouyang)

Célula

0086-731-82296855

Fax

E-mail

24853203@qq.com

609655499@qq.com

(Sra.Xu)

(Sra.Ouyang)

A Faculdade Vocacional de Comércio Internacional de Hunan estabeleceu-se há
mais de 60 anos, é tanto uma faculdade exemplar no ensino superior da Província de
Hunan como uma das primeiras quatro bases internacionais de treinamento comercial
para oficiais do Ministério do Comércio, é a única faculdade estatal no sistema de
comércio em Hunan que combina ensino acadêmico e treinamento profissional. A
faculdade localiza-se em Dingziwan, na Rua Furong, Changsha, com uma área de 706
hectares, tem totalmente mais de 460 funcionários e cerca de 125 professores e
professores associdados, com mais de 9200 estudantes na faculdade. A educação da
fauldade não só se dedica a desenvolver o ensino superior, mas também a realizar
activamente treinamento exterior, treinaram-se mais de 10 mil paricipantes que vêm da
China e do mais de cem paíes e regiões por cada ano, agora eles são especializados
mais importantes nas próprias áreas.
A faculdade é também uma das primeiras “Base de Treinamento aos Oficiais
Internacionais dos Negócios do Ministério Comercial da China ”. Com apoio do MCC
e do Departamento Comercial da Província de Hunan, até fim de 2018, têm-se
Sobre

organizado 267 projetos de formação, treinando 7864 oficiais e especialistas para 124

organizador

países, os conteúdos abrangem gestão comercial, construção civil, mídia e cultura,
indústria leve, recurso e combustível e medicina e educação. Fortalecendo os laços
com governos municipais, zonas econômicas, empresas bem conhecidas, zona
paisagística e bases de educação cultural, a faculdade estabelecia mais de 50 bases
práticas das 7 áreas gerais.
A faculdade está firmemente contando com indústria de superioridade de Hunan,
dando o jogo da plataforma de formação da ajuda externa, profundando cooperação

com empresas e promovendo o “vai global” do comércio exportado e da empresa de
Hunan.
Encomendado pelo Ministério do Comércio da República Popular da China, a
Faculdade

Vocacional

de

Comércio

Internacional

de

Hunan

realizará

“Seminário sobre Comércio de Serviço para Fórum Macau, 2019 ”, durante 20 dias do
seminário, seguintes palestres serão organizadas: Condição Básica da China, Análise
do Mercado de Investimento e Construição da Economia, Mistério do Déficit
Comercial de Serviços e Transição Econômica, Experiência de Desenvolvimento
Econômico da China e Iniciativa “Cinturão e Rota” etc.
O seminário concentrar-se á principalmente no tema sobre a cooperação económica
e commercial, e o objetivo do desenvolvimento comum, baseando-se na indústria e
vantagem da província de Hunan, e promoverá uma maior cooperação económica e
commercial entre Hunan e os países de língua portuguesa.
Conteúdo da
Formação

O seminário organizará os participantes para visitar parques econômica de nível
estadual e empresas para ajudá-los a compreender o desenvolvimento econômico da
China, e conhencer projetos de cooperação entre as empresas dominantes de Hunan e
os países de língua potuguesa, organizará visitar Guangzhou, Zhuhai, Zhangjiajie e
outos lugares para compreender a situação atual e velocidade do desenvolvimento
económico da China e situação atual das regiões pobres da China. O seminário
também organizará participantes para visitar cicade de Changsha, a fim de enriquecer
seu tempo livre e ajudá-los a compreender a longa história da cultura Chinesa.
Durante o período de estudo, os participantes terão uma compreensão abrangente da
China e Hunan, a situação atual do desenvolvimento econômico da China e as
empresas superiores da Hunan. O seminário constituirá uma boa base para mais
intercâmbios e cooperação entre China e os países de lingua portuguesa nos domínios
da indústria, agricultura, construção, comécio bilateral, desenvolvimento dos recursos
minerais, e mídia.

