Com a extinção da Câmara Municipal de Macau Provisória e da Câmara Municipal das Ilhas
Provisória, a 31 de Dezembro de 2001, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM)
passou a ser a entidade responsável pela celebração de novos acordos de geminação e pela
continuidade dos acordos celebrados até essa data.
Posteriormente, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) foi criado em 1 de Janeiro de 2019
para substituir o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sendo que o trabalho
referente ao intercâmbio entre o Governo da RAEM e cidades do exterior passou a ser da
responsabilidade de outros departamentos do governo.

Protocolo de Geminação com a cidade de Lisboa
Protocolo assinado em Lisboa, a 20 de Maio de 1982, pelo
então Presidente do Leal Senado de Macau, Roque Choi, e pelo
então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Krus
Abecassis. Esse acordo deu início a um programa de
intercâmbio cultural, social, educativo, informativo e turístico,
designadamente através da organização de exposições, troca
de documentos, acolhimento de técnicos municipais, entre
outras iniciativas de interesse mútuo.
Em Novembro de 2002, uma delegação do IACM deslocou-se a Lisboa para conhecer melhor a
cidade e estabelecer contactos com as entidades governamentais locais. O IACM aproveitou
ainda a oportunidade para reforçar o intercâmbio cultural entre as duas cidades. Em Junho de
2005, foi a vez deste Instituto receber uma delegação da cidade de Lisboa. Ambas as partes
trocaram experiências e opiniões sobre os trabalhos a desenvolver no domínio do intercâmbio e
cooperação.
Em 2007, ocorreu a comemoração dos 25 anos da Geminação de Lisboa e Macau. Para celebrar
esta data, Macau recebeu a visita do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa,
que culminou com a inauguração da Exposição “Pinturas a Aguarela do Pintor Lai Ieng - Paisagens
de Portugal”, a 18 de Outubro, na Casa Cultural de Chá de Macau, no Jardim Lou Lim Ieoc.

Em Outubro de 2009, uma delegação do IACM deslocou-se novamente a Lisboa para participar
na Exposição Fotográfica de “Impressões de Macau”, realizando ainda uma visita de cortesia à
Câmara Municipal de Lisboa. Macau e Lisboa aproveitaram este encontro para trocar opiniões
sobre assuntos municipais e o fomento da interligação entre cidades geminadas.

Protocolo de Geminação com a cidade de Porto
Protocolo assinado em Macau, a 26 de Junho de 1997, pelo então
Presidente do Leal Senado, José Luís de Sales Marques, e pelo então
presidente da Câmara Municipal do Porto, Fernando Gomes. Nesse
protocolo, firmou-se a intenção de manter e proporcionar contactos
permanentes entre os dois municípios, assim como entre empresários
de ambas as cidades, a fim de discutir e aprovar programas de
intercâmbio e cooperação, nomeadamente, nas áreas da cultura, do
desporto, do ambiente e das actividades municipais em geral.
Em Novembro de 2002, uma delegação do IACM visitou a cidade do Porto, onde foi recebida
pelo vice-presidente da Câmara Municipal. Ambas as partes discutiram projectos de intercâmbio
cultural. Em Outubro de 2014, foi a vez de uma delegação da cidade do Porto visitar Macau,
tendo sido realizada uma reunião de intercâmbio com o IACM para reforçar a comunicação entre
os municípios.
Em Maio de 2016, uma delegação do IACM visitou a cidade do Porto, onde foi recebida pelo
Presidente da Câmara do Municipal Porto, Rui Moreira, reforçando assim, ainda mais, os laços de
amizade.

Protocolo de Geminação com a cidade de Linköping
Protocolo assinado em Macau, a 29 de Novembro de 1997, pelo
então Presidente do Leal Senado, José Luís de Sales Marques e
pela Presidente do Município de Linköping da Suécia, Eva
Joelson. O acordo de geminação serviu para reforçar uma
ligação histórica iniciada pelo Cônsul-Geral Anders Ljungstedt,
figura que residiu em Macau entre 1815 e 1835 e teve um
contributo incontornável para as relações entre as duas cidades.
Reforçar os laços de amizade e venerar a memória desse ilustre cidadão sueco foram os motivos
que estiveram na base da assinatura deste protocolo de geminação.
Em meados do ano de 2002, uma delegação do IACM visitou a cidade de Linköping para, de
acordo com o teor do protocolo de geminação, debater o reforço do intercâmbio cultural entre
as duas cidades. Por sua vez, uma delegação de Linköping deslocou-se a Macau, em Outubro de
2002, para efeitos de visita e intercâmbio.
Em 2004, as duas cidades organizaram em conjunto o evento “De Linköping, Suécia, a Macau –
Exposição de Fotografias”, reforçando os laços históricos que unem Linköping a Macau. A
inauguração da mostra contou com a presença de uma delegação de Linköping, como convidada
de honra, a qual incluiu a Presidente do Município de Linköping, Eva Joelson. Posteriormente,
outras delegações da cidade de Linköping visitaram Macau em Julho de 2006, Março de 2009,
Novembro de 2010 e Março de 2014, para debaterem, com o IACM e outros serviços
governamentais, projectos de intercâmbio, com vista a criar mais oportunidades de cooperação
em âmbitos diferentes.

Protocolo de Geminação com a cidade de Coimbra
Protocolo assinado em Macau, a 30 de Novembro de 1998,
pelo então Presidente da Câmara Municipal das Ilhas, Joaquim
Madeira de Carvalho, e pelo Presidente da Câmara Municipal
de Coimbra, Manuel Machado. Este acordo teve em vista o
incremento do intercâmbio, a nível educativo, cultural e
desportivo entre as duas cidades.

Em Novembro de 2002, uma delegação do IACM deslocou-se a Coimbra para uma visita à cidade,
tendo sido recebida pelo presidente da Câmara Municipal. Este momento foi aproveitado para
realizar uma troca de opiniões sobre a extensão do intercâmbio e cooperação a estas duas
cidades no futuro. A 6 de Janeiro de 2012, o Conselho Consultivo da Câmara Municipal de
Coimbra visitou, por sua vez, o IACM para reforçar os laços de amizade entre Macau e Coimbra
e trocar experiências sobre trabalhos de interesse comum.

Protocolo de Geminação com o Município de São Paulo
Protocolo assinado em S. Paulo, a 19 de Junho de 2000, pelo
então Presidente da Câmara Municipal de Macau Provisória,
José Luís de Sales Marques e pelo Prefeito do Município de S.
Paulo, Celso Pitta.
Ambas as partes comprometeram-se a fortalecer os laços de amizade e a promover o
intercâmbio cultural e económico através da troca de informações sobre actividades culturais,
turísticas, desportivas, políticas e sociais. Por outro lado, firmou-se também vontade de incentivar
contactos entre empresas e instituições, com vista à assinatura de acordos bilaterais.

Protocolo de Geminação com a cidade da Praia
Protocolo assinado em Macau, a 4 de Dezembro de 2007, pelo
então Presidente do Conselho de Administração do IACM da
Região Administrativa Especial de Macau, Tam Vai Man, e pelo
Presidente da Câmara Municipal da Praia, Cabo Verde,
Felisberto Vieira.
Macau e a Cidade da Praia comprometeram-se a colaborar da melhor forma possível, mediante
a rentabilização das mais-valias que cada uma das partes possuía e, num espírito de reciprocidade,
a empenharem-se em estabelecer relações de amizade estreitas e sólidas.
A 28 de Setembro de 2009, o IACM recebeu uma delegação da Cidade da Praia. As suas partes
realizaram uma reunião para trocarem opiniões sobre a cooperação no âmbito cultural.

Protocolo de Geminação com a cidade de Bruxelas
A Convenção de Amizade foi assinada em Bruxelas, a 11 de
Dezembro de 1991, pelo então Presidente do Leal Senado, José
Maneiras e pelo então Burgomestre de Bruxelas, Ferbé Brouhon.
Esse acordo comprometeu ambas as partes no fortalecimento
da amizade e no desenvolvimento das relações de cooperação
entre as duas cidades.

Memorando Cultural com São Francisco
A 2 de Novembro de 2001, foi assinado em Macau, um
Memorando Cultural, não só com o Museu de Arte Asiático,
mas também com o Grupo de Desenvolvimento Económico de
Chinatown, Câmara de Comércio Chinesa e Centro de Cultura
Chinesa de São Francisco. O acordo foi assinado pela Câmara
Municipal de Macau Provisória, por ocasião da visita do Mayor
de São Francisco, Lewis Brown, Jr., a Macau.
Na sequência desta cerimónia, o Museu de Arte de Macau exibiu, em Fevereiro de 2002, em São
Francisco, a exposição “108 Heróis da Lenda de Shui Hu – Exposição de Cerâmicas de Shiwan”. O
então presidente do Conselho de Administração do IACM e o presidente da cidade de São
Francisco presidiram à cerimónia de inauguração. Desde então, o IACM tem vindo a participar
anualmente nos festejos do Ano Novo Lunar que se realizam na Chinatown de São Francisco.
Em 2003 e Fevereiro de 2004, uma delegação de Macau visitou São Francisco para conhecer a
cidade e fomentar o intercâmbio com as entidades governamentais locais. Em Dezembro de 2007,
Novembro de 2009 e Abril de 2013, Macau recebeu delegações dessa cidade, reforçando assim,
ainda mais, os laços de amizade. Ambas as cidades comprometeram-se a continuar a promover
uma frutífera cooperação e intercâmbio cultural.

Protocolo de Geminação com a cidade de Da Nang
O Protocolo de Cooperação, assinado em Macau, a 10 de
Outubro de 2006, pelo então Presidente do Conselho de
Administração do IACM, Lau Si Io, e pelo Vice-Presidente do
Comité Popular da Cidade de Da Nang, Van Huu Chien, visou
consolidar os laços de amizade e desenvolver os benefícios de
interesse mútuo. Ambas as partes comprometeram-se a prestar
a melhor colaboração entre si, rentabilizando as mais-valias
que cada uma das partes possui e, num espírito de reciprocidade,
empenhar-se em estabelecer relações de amizade estreitas e
sólidas.
De 26 a 28 de Outuro de 2006, uma delegação do Comité Popular da Cidade de Da Nang,
Vietname, visitou Macau. O IACM retribuiu a visita e descolou-se a Da Nang, de 29 de Novembro
a 4 de Dezembro de 2008, a fim de estabelecer um intercâmbio mútuo, reforçar a comunicação
e estreitar os laços de amizade entre as duas cidades.

Participação do IACM nas actividades da UCCLA
A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) foi criada
em 1985 e tem sede em Lisboa. É uma associação-instituição municipal
de natureza internacional, independente do poder político e sem fins
lucrativos, que se propõe fomentar o conhecimento e a cooperação
entre os municípios que dela fazem parte e promover o
desenvolvimento social, através do intercâmbio cultural e tecnológico,
tendo em vista o bem-estar dos seus cidadãos. A UCCLA integra
cidades oriundas de Á frica, América Latina, Á sia e Europa e várias
empresas e instituições apoiantes.
Macau é um dos membros fundadores da UCCLA. Macau é um dos membros fundadores da
UCCLA e foi nomeado várias vezes para desempenhar o cargo de Vice-Presidente da Comissão
Executiva. Macau levou a bom termo várias Assembleias Gerais e reuniões da Comissão Executiva
da instituição no território.
Em 1997 e 2001, decorreram, em Macau, as XIII e XVII Assembleias Gerais, respectivamente, tendo
sido presididas pelo então presidente da UCCLA, João Soares.

Em 2007, a par da reunião da Comissão Executiva, realizou-se também em Macau a Assembleia
Geral da UCCLA. A reunião da Comissão Executiva realizou-se a 18 de Outubro, no salão nobre
da sede do IACM, tendo sido presidida pelo Presidente da Comissão Executiva e representante
de Lisboa, António Costa. Realizada a 19 de Outubro, no Centro Cultural de Macau, a XXIII
Assembleia Geral da UCCLA contou com a presença da então Secretária para a Administração e
Justiça, Florinda Chan, e do então Presidente do Conselho de Administração do IACM, Tam Vai
Man, além dos representantes de cada uma das instituições municipais das cidades-membro.
Ambas as reuniões contribuíram para consolidar a comunicação e o intercâmbio dos países e
regiões de língua portuguesa.
A 22 de Outubro de 2009, o então Presidente do Conselho de Administração do IACM, Tam Vai
Man, liderou uma delegação de Macau a Lisboa e aproveitou a ocasião para realizar uma visita
de cortesia à sede da UCCLA, com vista a conhecer o seu modo de funcionamento. A delegação
foi recebida calorosamente pelo Secretário-Geral da UCCLA, Miguel Correia, e pelo pessoal da
instituição. Ambas as partes trocaram ideias sobre cooperação e intercâmbio entre as cidades de
língua portuguesa.
A 16 de Maio de 2012, teve lugar, mais uma vez, a reunião da Comissão Executiva, presidida pelo
Presidente da Comissão Executiva e vice-governador de Luanda, Graciano Domingos, no salão
nobre da sede do IACM. Esteve também presente o vice-presidente da Comissão Executiva,
representante da RAEM e então Presidente do Conselho de Admistração do IACM, Tam Vai Man.
Na reunião, debateram-se assuntos internos e trabalhos a desenvolver no decurso daquele ano.
Durante a sua estadia em Macau, os membros da UCCLA visitaram a então Secretária para a
Administração e Justiça, Florinda Chan.
A 2a reunião anual da Comissão Executiva da UCCLA realizou-se a 14 de Setembro de 2015, no
salão nobre da sede do IACM, e foi presidida pelo presidente da Comissão Executiva e
representante de Maputo, David Simango. Esteve também presente na reunião em representação
de Macau o Vice-Presidente da Comissão Executiva da UCCLA e o então Presidente do Conselho
de Administração do IACM, Vong Iao Lek. Os diferentes representantes presentes neste encontro
debateram diversos assuntos e aprovaram o Plano de Actividades Anual. Durante a visita, os
membros da Comissão Executiva foram recebidos pela Secretária para a Administração e justiça,
Chan Hoi Fan.
A par disso, os representantes de Macau assistiram a reuniões realizadas pela Comissão Executiva
e Assembleia Geral da UCCLA, que decorreram em outras regiões.
A partir de 2017, o trabalho relevante da UCCLA foi transferido para a Delegação Económica e
Comercial de Macau, em Lisboa.

