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COMETIDOS 
60 SUICÍDIOS 
EM MACAU 
DURANTE 2021

Dados revelados pelos 
Serviços de Saúde mostram 
que foram registados um total 
de 60 suicídios em Macau, 
representando uma redução de 
21,1 % em comparação com o 
ano anterior onde ocorreram 
76 casos. Durante o quarto 
trimestre de 2021, foram 
cometidos 22 suicídios, das 
quais 21 vítimas eram residentes 
de Macau e um não residente de 
Macau.•P. 4

ACADÉMICOS 
DA UM POUCO 
OPTIMISTAS PARA 
UMA RECUPERAÇÃO 
ECONÓMICA EM 2022

A Universidade de Macau (UM) 
divulgou ontem as previsões 
macroeconómicas de Macau 
deste ano, mostrando pouco 
optimismo para uma recuperação 
económica ao longo de 2022. O 
relatório apresenta vários cenários 
de crescimento económico, num 
mínimo de 3,6% e máximo de 
37,9%, consoante o número de 
visitantes.•P. 8

O momento 
de marcar 
presença 
em Hengqin
•P. 6

Mais de 400 
milhões 
de patacas 
em apoios 
concedidos pela 
Fundação Macau

A Fundação Macau concedeu, durante 
o quarto trimestre do ano passado, 
apoios que ultrapassaram as 400 
milhões de patacas, pode ler-se no 
despacho publicado ontem em Boletim 
Oficial. Entre os maiores beneficiados 
está a Sociedade Anónima do Centro 
de Ciência de Macau, que recebeu mais 
de 122 milhões para aquisição 
de equipamentos e obras no interior.

•P. 7

CABO-VERDIANOS 
FORAM “UNS HERÓIS” 
NA TAÇA DAS 
NAÇÕES AFRICANAS

A selecção de Cabo Verde 
despediu-se da Taça das Nações 
Africanas ao perder nos oitavos-
de-final frente ao Senegal, por 
2-0. Os ‘Tubarões Azuis’, porém, 
viveram uma série de contratempos 
durante a competição, desde 
casos de Covid-19 a uma 
intoxicação alimentar, e devem ser 
considerados como “uns heróis” 
pela sua prestação, diz Humberto 
Évora, médico da equipa.•P. 13
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De acordo com as estatísticas divulgadas 
de Counterpoint Research, a empresa 
Apple Inc. tornou-se a maior fornecedor 
de smartphones na China pela primeira 
vez desde 2015, com a maior quota de 
mercado registada no país.

REUTERS

Após a dissolução do Sindicato dos 
Professores Profissionais de Hong Kong, 
o Conselho de Conduta Profissional na 
Educação, com 28 anos de história, foi 
suspenso pela Direcção da Educação de 
Hong Kong (EDB), após o actual mandato 
dos seus membros, vai ser encerrado em 
1 de Maio, Quanto ao Código de Conduta 
Profissional para a Educação de Hong 
Kong desenvolvido pelo conselho, as 
autoridades de Hong Kong tencionam 
substituí-lo por um novo código de 
conduta profissional para professores 
dentro deste ano. O recém-formado 
sindicato de trabalhadores da educação 
pró-estabelecimento concorda com a 
decisão do governo, mas preocupa-se 
que quando as queixas forem tratadas 
pela EDB no futuro, as vozes dos 
professores da linha da frente vão ser 
em falta, enquanto o antigo professor 
de Estudos Liberais Yeung Chi-chun 
preocupe-se que se as queixas forem 
tratadas pela EDB no futuro, será como 
se a autonomia da profissão fosse 
recuperada.

RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Mak Yin-ting

Madagáscar é um dos dez países mais 
pobres do mundo, mas é abençoado 
com recursos naturais e uma localização 
geográfica importante que o torna 
cobiçado por outros países, um dos 
quais é a China. Os ricos recursos 
pesqueiros de Madagáscar são um alvo 
importante para a indústria pesqueira 
chinesa, e o interesse da China nos 
recursos pesqueiros das águas africanas 
é duplicado pela construção de enormes 
instalações portuárias ao largo da 
costa africana e pelo seu activismo 
em organismos internacionais como 
as Nações Unidas, numa tentativa de 
estabelecer novas regulamentações no 
domínio dos direitos marítimos, com 
o objectivo de criar um precedente no 
direito internacional que beneficiaria 
a soberania da China e as disputas 
comerciais noutras águas.

REVISTA SEMANAL FRANCESA “MARIANNE”

Emmanuel Véron

OPINIÃO

“O guru doutrinário e político do Bloco, que o 
PS elevou a membro do Conselho de Estado e 
de consultor do Banco de Portugal no âmbito 
da “Geringonça”, acha que é o próprio PS «que 
está a montar a recuperação da direita», pelo 
que, depois de ter cavilosamente “desejado” 
a crise política e a dissolução da AR, que 
o Bloco e o PCP efetivamente provocaram 
deliberadamente ao rejeitar liminarmente o 
orçamento, Costa seria também o culpado de 
sua eventual derrota eleitoral, que as sondagens 
agora não excluem, no meio de uma campanha 
eleitoral em que Bloco e PCP têm feito questão 
de priviligiar o ataque ao PS...
O que admira é que ainda haja no PS quem 
esteja disponível para aturar este cinismo e 
desconchavo político do Bloco e admita repetir 
com ele a malfadada parceria que a “esquerda da 
esquerda” apunhalou a frio em plena AR (Et tu, 
Brutus!?). Com “aliados” destes à sua esquerda, 
o PS não precisa de inimigos políticos... 
Um leitor comenta ironicamente: “Sim, 
faz todo o sentido, AC quer ser derrotado 
propositadamente, para dar de frosques e ir 
para Bruxelas, sua grande ambição. O PS deve 
mudar de secretário-geral já, como operação 
de emergência, e submetê-lo a julgamento 
popular pela Geringonça, com Louçã a presidir ao 
julgamento.””

VITAL MOREIRA
Causa Nossa
https://causa-nossa.blogspot.com/ 

Há dez anos, os “liberais” de então também 
tinham muita pressa em reformar o Estado…
Aliás, dez anos antes disso, em 2002, também 
os “liberais” de então, com Durão Barroso 
à frente, também tinham muita pressa em 
reformar o Estado e até prometeram algo 
irracional: uma auditoria às contas públicas! 
Passos Coelho prometeu coisas igualmente 
irrazoáveis e interesseiras como são as 
propostas dos jovens liberais que pensam como 
os velhos liberais (ver aqui um resumo).
Mas nem Durão Barroso fez alguma coisa em 
2002, nem Passos Coelho ou Paulo Portas o 
fizeram em 2012. Paulo Portas - regressado 
da sua irrevogável demissão de Julho de 2012 
- apresentou em 2013 uma infantil página A4 
para reformar o Estado que ninguém, nem 
mesmo Passos Coelho, levou a sério. Mas 
entretanto, tinham cortado nos apoios sociais, 
cortado nos vencimentos, cortado no pessoal, 
cortado no investimento público, cortado nos 
serviços públicos da Saúde, na Educação, na 
Protecção Social. Cegamente. 
Mas não foram capazes de fazer alguma 
reforma estrutural como tinham prometido. 
Pior: perceberam da pior maneira que pretender 
“reformar” o Estado se traduz em cortes 
de benefícios e serviços públicos de que a 
maioria dos portugueses beneficia (autêntico 
rendimento indirecto e cimento social) e que, 
como nunca foram anunciados, a sua aplicação 
gera recessão, desemprego e... protestos! O 
PSD levou dez anos a erguer-se desse tombo e 
o CDS não está em muito boa forma!  
Agora, o velho PSD liberal já nem fala de 
cortes. Os jovens liberais querem antes colocar 

o Estado a pagar aos privados para cobrir 
as falhas do Estado que os velhos liberais 
ajudaram a criar durante 30 anos. Já não 
querem cortar vencimentos: querem que 
seja o Estado a subsidiar os baixos salários, 
cortando nos impostos enquanto vendem aos 
pobres que deveremos dar uma borla fiscal 
de centenas de milhares de euros a cada CEO 
das multinacionais. Mas mesmo assim não 
vai funcionar. Porque não há como o Estado 
para realizar a igualdade de oportunidades, 
supostamente tão querida dos liberais.
Só que antes de vivido esse pesadelo, 
eleitoralmente a promessa funciona. 
Funciona como o anúncio de uma revolução 
redentora que tudo vai resolver. A má vida 
dos pobres, os atrasos seculares, as dívidas 
externas, o atraso sectorial nacional, uma 
burguesia nacional sem visão soberana e 
independentista. Só que é tudo mentira. Mas 
depois, já é tarde, estaremos todos muito pior 
e tudo levará muito tempo a recuperar. Quase 
dez anos! É um desperdício de tempo, energia e 
recursos. É um falhanço como país. É um crime 
social. E que não se apaga apesar de todos os 
sorrisos divertidos e graçolas que possam hoje 
esboçar.   
O “liberalismo” já provou várias vezes em 
Portugal: não funciona como prometem. 
Funciona apenas para transferir dinheiro da 
maioria para uma minoria. E, por isso, não faz 
falta a Portugal.”

JOÃO RAMOS DE ALMEIDA
Ladrões de Bicicletas
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/
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DE CITAÇÃO

ESCRITO 
NA REDE

PROTESTO NA CIDADE DO MÉXICO PELO ASSASSINATO DE UM CASAL DE LÉSBICAS. Um grupo de activistas da comunidade LGBT protesta em frente 
ao escritório da representação do estado de Chihuahua, na Cidade do México, no México. Várias dezenas de pessoas exigiram justiça pelo recente assassinato 
de duas mulheres lésbicas na cidade de Juarez, no estado de Chihuahua, no norte do país – Jose Mendez/EPA
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Deputado preocupado com a segurança 
dos condutores de entregas ao domicílio

Numa interpelação 
escrita ao Governo, o 
deputado Leong Sun 
Iok pretende saber o 
que autoridades têm 
feito para melhorar 
as condições de 
trabalho e segurança 
de quem faz entregas 
ao domicílio. O 
parlamentar refere 
ainda que não existe 
informação relevante 
sobre a indústria 
de takeaway nos 
inquéritos ao emprego 
realizados pela DSEC.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalolobopinheiro.pontofinal@

gmail.com O 
d e p u t a d o 
da Assem-
bleia Legis-
lativa (AL) 
Leong Sun 

Iok questionou o Executi-
vo da RAEM, através de uma 
interpelação escrita, sobre a 
indústria de takeaway com 
especial enfoque para as con-
dições de trabalho e seguran-
ça dos estafetas de entregas 
ao domicílio.

O parlamentar da Fe-
deração das Associações dos 
Operários de Macau (FAOM) 
recorda que, nos últimos 
anos, o mercado de trabalho 

tem estado em estagnação e 
cada vez mais pessoas tra-
balham como motoristas de 
takeaway, tornando-os num 
dos maiores grupos de mo-
toristas profissionais no ter-
ritório. A popularidade dos 
pagamentos electrónicos, 
muito por culpa da pandemia 
de Covid-19, também tem 
tido culpa neste “emergir da 
indústria do takeaway”.

Em Novembro passado, 
entrou em vigor o regula-
mento administrativo Regi-
me de Registo dos Estabe-
lecimentos de Actividades 
de Takeaway que tem como 

objectivo evitar que comida 
confeccionada em habitações 
seja vendida ao público, obri-
gando ao registo dos restau-
rantes de takeaway. Ainda, 
assim, considera o deputado, 
pouco tem sido feito para sal-
vaguardar quem faz as entre-
gas. “Um sistema sólido de 
takeaway não só protege os 
direitos dos consumidores, 
mas também dá aos condu-
tores de takeaway a protecção 
laboral que eles merecem e 
promove o desenvolvimento 
saudável da indústria”, es-
creveu Leong Sun Iok na sua 
interpelação ao Governo.

Advertisement

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

Proc. INTERDIÇÃO Nº. CV1-22-0003-CPE 1° Juízo Cível

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO. 

REQUERIDO : IEONG KENG MAN, filho de leong Kam Po e de 

Tang Vai Cheng, nascido em 15 de Julho de 1964, natural de Macau, 

portadora do BIRM n° 5048993(9), com residência no Hospital de 

Reabilitação Ká-Ho. 

*** 

O MM.° JUIZ DO 1º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL 

DE BASE DA R.A.E.M. 

FAZ SABER QUE, foi distribuída neste Tribunal, em 10 de 

Janeiro de 2022, uma Acção Especial de Interdição, com o 

número acima indicado, que o Ministério Público move contra 

IEONG KENG MAN, a fim de ser decretada a sua interdição 

por anomalia psíquica. 

Tribunal Judicial de Base de RAEM, aos 17 de Janeiro de 2022. 

O JUIZ DE DIREITO, 

CHONG CHI WAI 

A Escrivã Judicial Principal, 

Tou Ka Pou 

 1ª VEZ                                            “ PF”27 de Janeiro de 2022 

publicado no Boletim Oficial.

Leong Wai Man “é nomeada, 

em comissão de serviço (...), 

para exercer o cargo de pre-

sidente do Instituto Cultural, 

pelo período de um ano, a 

partir de 1 de Fevereiro de 

2022”, indicou o despacho, 

datado de quinta-feira, da 

secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultural, Elsie Ao 

Ieong U.

A nomeação de Leong Wai 

Man, na vice-presidência 

do IC desde 2018, surgiu na 

sequência da transferência, 

anunciada na quarta-feira 

passada, da até então presi-

dente Mok Ian Ian para pre-

sidir ao conselho de adminis-

tração do Centro de Ciência 

de Macau.

Mok Ian Ian, especialista em 

teatro tradicional chinês, foi 

nomeada directora do IC em 

Janeiro de 2018, substituindo 

Cecilia Tse Heng Sai, que se 

demitiu menos de dois meses 

após assumir a posição, por 

motivos de saúde. O nome 

de Mok Ian Ian foi proposto 

para a liderança do IC em 

2018 por Alexis Tam Chon 

Weng, antigo secretário para 

os Assuntos Sociais e Cultura 

e actual representante da 

Delegação Económica e Co-

mercial de Macau em Lisboa.

KONG CHI MENG SUBSTITUIRÁ 
LOU PAK SENG COMO NOVO 
DIRECTOR DA DSEDJ

Segundo o despacho da secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura publicado ontem em Bole-

tim Oficial, é nomeado, em comissão de serviço, 

Kong Chi Meng, para exercer o cargo de director 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude (DSEDJ), pelo período de um ano, 

a partir de 1 de Fevereiro de 2022. Kong Chi 

Meng, licenciado em economia na Universidade 

de Jinan e Educação Física e Desporto no Insti-

tuto Politécnico de Macau, mestrado em Ciências 

da Educação na Universidade de Desporto de 

Pequim, doutorado em gestão na Universidade 

Normal do Sul da China, entrou na Administração 

pública em 2007, tendo assumido diversos cargos 

da DSEDJ. De acordo com o comunicado divulga-

do pela secretária para os Assuntos Sociais e Cul-

tura, o actual director do DSEDJ, Lou Pak Seng, 

vai terminar o seu mandato e sair do seu cargo 

de direcção em 1 de Fevereiro. À imprensa, Lou 

Pak Seng revelou que, devido a motivos de saú-

de, já tinha apresentado o pedido o demissão em 

Novembro do ano passado, frisando que tendo 

trabalhado na Administração Pública no âmbito 

de Educação durante mais de 30 anos, sempre 

a considerou como a sua própria ambição para 

a vida. O ainda director vai ser transferido para 

o cargo de 11.º escalão do docente do ensino 

secundário de nível 1, e enquadrar-se-á no índice 

de vencimento 765, sob o mesmo esquema da 

DSEDJ, pelo período de dois anos, a partir de 1 

de Fevereiro de 2022.

O parlamentar eleito 
pela via directa, igualmen-
te vice-presidente da FAOM, 
também alude ao facto do 
rendimento de um motorista 
de entregas se basear princi-
palmente no número de en-
comendas recebidas, ou seja, 
quanto mais se trabalha, mais 
se ganha. “Têm de trabalhar 
longas horas ao ar livre todos 
os dias, percorrendo as estra-
das, expostos ao sol e à chu-
va, e indo de lugar em lugar”, 
refere, criticando aquilo a que 
chamou de “estratégia de 
prostituição por encomenda”.

A Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais 
(DSAL), refere o deputado, 
explicou as características 

das relações laborais en-
tre os estafetas e os patrões, 
bem como os pré-requisitos 
para a recompensa e as leis 
e obrigações aplicáveis, mas 
não conseguiu regulamentar 
e formular a protecção labo-
ral relevante à luz das carac-
terísticas da indústria. “Os 
condutores competirão fre-
quentemente por mais en-
comendas na estrada, o que é 
perigoso”, constatou.

Como exemplo, Leong 
Sun Iok refere os pareceres 
orientadores para a indús-
tria takeaway na China con-
tinental que protege, não só 
os direitos e interesses dos 
consumidores, mas também 
os trabalhadores do ramo, 
exigindo que o mecanismo de 
atribuição de encomendas da 
plataforma e a protecção de 
quem trabalha sejam melho-
rados por forma a reduzir-se 
a intensidade do trabalho e a 
proteger os estafetas.

Leong 
Wai Man 
nomeada 
como a nova 
presidente 
do Instituto 
Cultural
BOLETIM OFICIAL

O Governo nomeou para a 

presidência do Instituto Cultu-

ral (IC) Leong Wai Man, que 

até aqui desempenhava as 

funções de vice-presidente, de 

acordo com o despacho ontem 
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Homem comete burla de 1,8 milhões de dólares 
com pedido de fixação de residência na RAEM

trabalhadoras voluntárias 
duma associação de serviços 
sociais para furtar dinheiro 
de um idoso portador de de-
ficiência visual. 

Segundo o CPSP, o le-
sado é um residente de 70 
anos, com deficiência visual, 
e mora sozinho. No passado 
sábado, as duas envolvidas 
apresentaram-se como tra-
balhadoras de serviços co-
munitários para fazer uma 
visita na sua casa e ajudar na 
limpeza. Como tinha contac-
to com associação comunitá-
ria, a vítima acreditou e dei-
xou-as entrarem na casa. 

As duas saíram após cer-
ca de três minutos de con-
versa. Contudo, a vítima deu 
conhecimento logo à tarde do 
mesmo dia que um ‘lai si’ e 
dinheiro que estavam na sala 
tinham desaparecido, pelo 
telefonando à associação re-
lacionada, que afirmou pos-
teriormente que desconhecia 
qualquer ida à habitação.

As autoridades policiais 
recorreram ao sistema de 
videovigilância do edifício 
e identificaram as duas en-
volvidas, constatando que 
a suspeita trabalhava numa 
associação de serviços so-
ciais, mas já tinha deixado o 
emprego. Ao CPSP, a detida 
admitiu ter cometido o furto, 
confessando que conheceu o 
idoso com deficiência visual 
no passado durante o tra-
balho e acabou por sugerir à 
amiga para a ajudar no plano. 
Segundo o relato da polícia, 
o idoso declarou um prejuízo 
de 3.800 patacas ao CPSP, no 
entanto, a detida indicou o 
dinheiro furtado foi de 1.510 
patacas. 

SOCIEDADE

U
m residente 
de 68 anos foi 
detido por sus-
peitas de burla 
com esquema 

de fixação de residência com 
projecto de investimento, 
tendo lesado um homem 
oriundo do interior da China 
em 1,8 milhões de dólares de 
Hong Kong. 

O caso foi transferido 
para a Polícia Judiciária (PJ) 
pelo Ministério Público para 
investigação. Segundo a de-
núncia recebido pelas auto-
ridades, o queixoso visitou 
Macau em 2016 e chegou a 
conhecer o suspeito através 
da apresentação de um amigo 

em Macau, depois de revelar 
que tinha interesse de se ins-
talar na RAEM. O indivíduo, 
nessa altura, alegou que ti-
nha formas de ajudar na sua 
fixação de residência e con-
venceu-o a abrir uma empre-
sa de alimentos no território, 
para que pudesse apresentar 
um pedido ao Instituto de 
Promoção do Comércio e do 
Investimento (IPIM). 

Para o efeito, o lesado 
entregou-lhe 1,8 milhões de 
dólares de Hong Kong para 
tratar da abertura de empresa 
e o processo de pedir a per-
manência na RAEM.

Após ter recebido o di-
nheiro, entre 2016 e 2017, o 

residente ajudou-o a reque-
rer e a cumprir as formali-
dades junto do IPIM, tendo o 
lesado obtido uma autoriza-
ção de permanência tempo-
rária em Macau no segundo 
semestre de 2017. Contudo, 
sem mais informações sobre 
o progresso do pedido recebi-
das por parte da vítima.

Segundo o porta-voz da 
PJ, em 2018, quando a víti-
ma continuava a perguntar 
sobre o pedido da sua fixação 
de residência permanente, o 
detido recusou adiantar mais 
pormenores e usou várias 
desculpas para evitar quais-
quer responsabilidades, o 
que levou a vítima iniciar um 

As autoridades 
detiveram um 
residente que terá 
burlado em 1,8 
milhões de dólares de 
Hong Kong um homem 
do Continente, com o 
pretexto de assistência 
no pedido de fixação 
de residência no 
IPIM através de um 
investimento local, 
neste caso, uma 
empresa de alimentos. 
Noutro caso revelado 
na conferência 
de imprensa das 
autoridades foi 
referido que uma 
mulher local 
cooperou com uma 
amiga para fingir 
serem voluntárias 
duma associação, 
conseguindo furtar 
dinheiro de um idoso 
com deficiência visual 
durante uma visita à 
sua casa.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com

Foram cometidos 60 suicídios em Macau durante 2021

processo civil a reclamar pre-
juízo.  

No processo jurídico, 
o queixoso descobriu que o 
IPIM tinha solicitado a apre-
sentação de documentos 
complementares, mas o sus-
peito não o notificou, o que 
resultou no cancelamento do 
seu pedido de fixação de resi-
dência. 

As autoridades intercep-
taram o residente na passada 
sexta-feira, no seu domicí-
lio na Zona Norte da cidade. 
Na investigação, o indivíduo 
apenas admitiu que tinha au-
xiliado o queixoso a solicitar a 
autorização de permanência 
e a estabelecer uma empresa, 
tendo gastado 800 mil dóla-
res na renda, obra e no fun-
cionamento da empresa. En-
tretanto não explicou sobre o 
resto do dinheiro em falta.

O caso foi encaminha-
do novamente ao Ministério 
Público, com possíveis acu-
sações de crime de burla de 
valor consideravelmente ele-
vado. 

FALSA TRABALHADORA 

VOLUNTÁRIA FURTOU IDOSO 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Noutro caso, o Corpo de Po-
lícia de Segurança Pública 
(CPSP) detectou um furto e 
deteve uma residente de 60 
anos, que cooperou com ou-
tra residente, fingindo serem 

SERVIÇOS DE SAÚDE

Dados revelados ontem pelos Serviços de Saúde 

mostram que foram registados um total de 60 

suicídios em Macau, representando uma redução 

de 21,1 % em comparação com o ano anterior 

onde ocorreram 76 casos. Durante o quarto tri-

mestre de 2021, foram cometidos 22 suicídios, 

das quais 21 vítimas eram residentes de Macau e 

um não residente de Macau.

No território, as causas do suicídio são comple-

xas e frequentemente envolvem vários factores, 

como doença mental, factores psicológicos, so-

cioeconómicos, familiares, relações interpessoais 

e factores biogenéticos, entre outros.

Para ajudar a reduzir a incidência de suicídio, 

fazem notar as autoridades sanitárias, “os resi-

dentes devem contactar, comunicar e preocupar-

-se mais com as pessoas que estão ao seu redor, 

com as suas vidas diárias e incentivar aqueles 

que estão com problemas emocionais a procurar 

activamente ajuda profissional”.

Os residentes podem receber serviços de cuida-

dos de saúde mental, sem necessidade de enca-

minhamento. Os Centros de Saúde do território 

dispõem de consultas externas de saúde mental. 

Qualquer residente pode efectuar a marcação 

para a consulta externa de saúde mental, a título 

gratuito, sem necessidade de encaminhamento.

Ao mesmo tempo, os Serviços de Saúde, através 

de subsídios e assistência técnica, “continuam 

a apoiar associações locais sem fins lucrativos a 

criar entidades de aconselhamento psicológico 

comunitário, estando empenhados na promoção e 

aprofundamento da formação de defensores para 

prevenir o suicídio na comunidade, com vista a 

aumentar a consciência do público sobre atitudes 

suicidas e permitir que o público possa identificar 

as pessoas com pensamentos iniciais de suicídio”.

A nível mundial, e de acordo com as últimas esti-

mativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o suicídio ainda é uma das principais causas de 

morte no mundo. Em 2019, cerca de setecentas 

mil pessoas cometeram suicídio, o que equivale, 

a grosso modo, a um suicídio a cada 40 segun-

dos. A taxa global de suicídio padronizada por 

idade foi de nove em cada 100 mil pessoas.
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IAM reforçou a gestão e regularização 
dos mercados públicos de Macau

A informação foi revelada 
pelo organismo em resposta 
a uma interpelação escrita 
da deputada Ella Lei que se 
mostrou preocupada com 
a reconversão do tipo de 
negócios dos arrendatários 
das bancas e vendilhões. 
O IAM acrescentou ainda 
que lançou orientações 
sobre a indicação de preços 
nas bancas dos mercados 
públicos, para uniformizar 
a forma de indicação de 
preços.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O 
Instituto para os 
Assuntos Munici-
pais (IAM) reve-
lou, em resposta a 
uma interpelação 

escrita da deputada da Assembleia 
Legislativa (AL) Ella Lei, que atra-
vés da entrada em vigor do Regime 
de Gestão dos Mercados Públicos, a 
gestão e regularização dos merca-
dos públicos de Macau foi reforça-
da.

talações complementares no inte-
rior dos mercados (por exemplo, ar 
condicionado), para proporcionar 
aos cidadãos um ambiente mais 
agradável para fazer compras. Ao 
mesmo tempo, garantiu José Ta-
vares, através do procedimento do 
concurso público previsto na nova 
lei, o IAM pretende “atrair os inte-
ressados no arrendamento de ban-
cas para explorar as suas activida-
des, o que servirá para trazer para 
os mercados bancas com maior di-
versidade de mercadorias à venda e 
injectar uma vitalidade renovada”. 

tações sobre a indicação de preços 
nas bancas dos mercados públicos, 
para uniformizar a forma de indi-
cação de preços. “Os vendilhões 
devem utilizar uma placa de pre-
ços específica e uniformizada, para 
indicar legivelmente a designa-
ção dos produtos e duas unidades 
de cálculo, incluindo a do sistema 
métrico”, pode ler-se na respos-
ta da entidade. A ideia serve para 
promover gradualmente o sistema 
métrico.

Além disso, o IAM verificará e 
optimizará em várias fases as ins-

SOCIEDADE

NOTA DE REDACÇÃO

Na notícia publicada ontem intitulada “Documento de identificação não chega para 

levantar voto postal”, o PONTO FINAL informa os nossos leitores que, ao contrário 

do que, por lapso, foi escrito na peça jornalística, é possível acompanhar o percurso 

da carta remetida pela Administração Eleitoral portuguesa, bem como o número de registo 

da mesma, no link https://www.eueleitor.mai.gov.pt/Pages/AcompanharCarta.aspx. 

Agradecemos ao Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong pela rectificação 

e pedimos desculpas aos nossos leitores pela imprecisão.

MEMBRO DO CENTRO 
DE REABILITAÇÃO 
DE CEGOS CRITICA 
LEITURA OBRIGATÓRIA 
DO CÓDIGO
DE LOCALIZAÇÃO

O lançamento recente sobre a me-

dida de leitura obrigatória do Código 

de Localização levou a diferentes 

ecos na sociedade, por não ser 

conveniente para certos grupos de 

cidadãos. O responsável de acon-

selhamento psicológico do Centro 

de Reabilitação de Cegos da Santa 

Casa da Misericórdia considera que 

esta medida anti-pandémica “não 

tem consideração pela necessi-

dade dos grupos desfavoráveis”, 

sobretudo os portadores de defi-

ciência visual. De acordo com o All 

About Macau, o também membro 

da Comissão para os Assuntos de 

Reabilitação indicou que desde a 

implementação da medida, o centro 

já recebeu vários pedidos de ajuda, 

sublinhando que muitos idosos não 

podem ir a vários locais antes da 

abertura do centro de manhã e de 

obter o código impresso. Além dis-

so, como o Código de Saúde apenas 

tem a validade de um dia, esse 

grupo de pessoas precisa de repetir 

esse processo todos os dias, e exis-

tem muitos locais onde não podem 

ir como a maioria das associações 

por não estarem abertos aos domin-

gos. “Sofrem agora uma limitação 

na sua vida quotidiana, basta olhar 

para a irrazoabilidade das autori-

dades sanitárias, que podem fazer 

tudo, independentemente dos senti-

mentos das pessoas”, lamentou.

CERCA DE 74% 
DA POPULAÇÃO 
DE MACAU 
RECEBEU A 
VACINA CONTRA 
A COVID-19

Dados relativos ao dia de 

ontem mostram que foram 

administradas até ao mo-

mento 1.033.274 doses de 

vacinas contra a Covid-19. 

506.575 pessoas foram 

inoculadas, sendo que a 

primeira dose já foi admi-

nistrada a 31.755 indiví-

duos e 405.688 pessoas 

estão totalmente imuni-

zadas, com duas doses. 

69.132 pessoas já foram 

vacinadas com a terceira 

dose. A percentagem da 

população vacinada com, 

pelo menos, uma dose 

da vacina, é de 74,16%. 

Nas últimas 24h, ocorre-

ram sete notificações de 

eventos adversos (sete 

eventos adversos ligeiros e 

nenhum grave, tendo sido 

cinco casos relacionados 

com a vacina inactivada da 

chinesa Sinopharm e dois 

casos da vacina mRNA 

da germânica BioNTech). 

Desde o início do progra-

ma de vacinação em Ma-

cau que ocorreram 4.165 

notificações de eventos 

adversos, tendo sido a sua 

maioria (4.153) conside-

rados adversos ligeiros e 

apenas 12 graves.

BOMBEIROS 
PRINCIPAIS 
PROMOVIDOS 
A SUBCHEFES

O Corpo de Bombeiros 

(CB) realizou ontem uma 

cerimónia de promoção 

ao posto de subchefe no 

Comando e Posto Ope-

racional do Lago Sai Van 

do CB, que foi presidida 

pelo comandante do CB, 

chefe-mor Leong Iok Sam, 

e também contou com a 

presença dos dois coman-

dantes, Au Io Weng e Kong 

Iat Fu. Na cerimónia de 

promoção, os dirigentes 

efectuaram respectivamen-

te a imposição das novas 

divisas do posto aos ele-

mentos promovidos, con-

gratularam-lhes e estimu-

laram-lhes a ter um melhor 

desempenho na nova etapa 

das suas carreiras, exercer 

as suas funções com total 

lealdade e empenho e con-

tinuar a prestar serviços de 

qualidade aos cidadãos. Os 

três elementos que foram 

promovidos ao posto de 

subchefe concluíram com 

aproveitamento o curso de 

promoção a subchefe com 

a duração de 6 meses, que 

se divide em 3 fases : fase 

comum, fase de especia-

lidade e fase de estágio, 

obtendo qualificações para 

promoção ao posto de 

subchefe.

mercados públicos e, em conjunto com 
os arrendatários das bancas, deixou a 
promessa da criação de “um ambiente 
justo, razoável e confortável” para se 
efectuarem compras nos mercados.

O IAM respondeu à deputada 
operária referindo que lançou orien-

A deputada da Federação das 
Associações dos Operários de Ma-
cau (FAOM), eleita por sufrágio di-
recto, havia demonstrado alguma 
preocupação em Dezembro passa-
do sobre o processo de reconversão 
do tipo de negócios dos arrendatá-
rios das bancas e vendilhões e se o 
Governo dispunha de algum plano 
de optimização global de apoio.

O IAM, através do seu presi-
dente José Tavares, acrescentou 
ainda que o organismo público lan-
çou, no passado dia 1 de Janeiro,  “a  
aplicação  ‘Informações  relativas  
aos  Mercados’  disponível  em chi-
nês, português e inglês, pela qual se 
proporciona os preços relativos aos 
produtos frescos e vivos de maior 
interesse para os cidadãos, em cada 
mercado no próprio dia, com um 
gráfico onde constam os preços das 
mercadorias à venda nos mercados 
no mesmo período, o que facilita 
aos cidadãos fazer a comparação. A 
aplicação oferece ainda a função de 
conversão para o sistema métrico, 
que ajuda os vendilhões e cidadãos 
a realizar a conversão imediata”.

Ella Lei lembrou que, durante 
as sessões de debate sobre as LAG, 
o secretário para a Administração e 
Justiça, André Cheong, afirmou que 
o Governo iria reforçar a gestão dos 
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Especialista acredita que agora é o momento 
de marcar presença em Hengqin

N
uma reu-
nião de 
pequeno-
- a l m o ç o 
organiza-

da ontem pela Associação 
Comercial França-Macau 
(FMCC), a entidade convi-
dou David Cheng, fundador 
e director do centro de incu-
bação de jovens empreende-
dores “AHA”, para partilhar 
a sua observação sobre as 
políticas impostas relativas 
à Zona de Cooperação Apro-
fundada Guangdong-Macau 
em Hengqin. 

Com mais de dois anos 
de experiência a desempe-
nhar a função de fortalecer 
o empreendedorismo e aju-
dar na criação de mais de 
100 empresas em Hengqin, 
sendo que 65 delas são em-
preendimentos de Macau, 
David Cheng admitiu a im-
portância da construção da 
zona aprofundada de Hen-
gqin no sentido de resolver 

problemas existentes no 
território ao longo do tempo, 
inclusivamente escassez de 
terrenos e recursos huma-
nos, e dependência do sector 
de jogo.

Lembrando que o pla-
no geral para a construção 
de uma zona de cooperação 
aprofundada entre Guang-
dong e Macau em Hengqin 
foi lançado pelas autorida-
des chinesas no segundo 
semestre do ano passado, 
definindo “a posição estra-
tégica da zona como a nova 
plataforma para promover 
a diversificação moderada 
da economia de Macau, o 
novo modelo para enrique-
cer a prática do princípio 
‘Um Pais Dois Sistema’, bem 
como um novo terreno para 
a construção da Grande Área 
da Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau”. Ao abrigo do 
enquadramento, as coopera-
ções entre Macau e Hengqin 
estão a ser reforçadas, se-

gundo a observação de David 
Cheng, sobretudo em quatro 
vertentes: pessoas, produ-
tos, capital e informação.

Sobre o conceito de pes-
soas, após a aplicação do 
modelo de liberalização da 
“primeira linha” e controlo 
da “segunda linha”, as mo-
vimentações de pessoas e 
veículos poderão ser livres, 
beneficiando assim o empre-
go e o abastecimento. Quan-
to ao produto, com a política 
de isenção de impostos, as 
comerciantes do território 
podem abraçar o mercado de 
grande dimensão do interior 
da China. Relativamente ao 
capital, as fontes de financia-
mento transfronteiriças irão 
sofrer cada vez menos res-
tringimentos. Para informa-
ção, as restrições impostas 
pela regulamentação da rede 
da China serão removidas, o 
acesso de Internet em Hen-
gqin será igual ao de Macau 
no futuro, referiu empresário 

abrir-se uma nova porta para 
as instituições financeiras de 
Macau. “Previamente muitas 
empresas chinesas emitiram 
títulos de obrigação em Hong 
Kong e Singapura, e agora 
Macau pode ser uma alter-
nativa atraente para eles, 
já que a taxa de juro é sig-
nificativamente mais baixa 
em Macau”, explicou David 
Cheng. Além disso, com as 
medidas especiais lançadas 
para incentivar as empresas 
a emitir títulos corporati-
vos em Macau, as empresas 
em Hengqin que emitiram 
obrigações em Macau podem 
desfrutar de apoio financeiro 
de 0,8%, sem exceder 5 mi-
lhões de renmibis, de fundos 
arrecadados da emissão das 
obrigações, e assim o mer-
cado financeiro de Macau vai 
tornar-se ainda mais desejá-
vel, acredita especialista.

Após uma apresentação 
abrangente sobre as políticas 
vigentes em Hengqin, David 
Cheng resumiu que “agora é 
a hora de começar, a observar 
o mercado e apanhar as óp-
timas políticas. Devemos co-
locar os nossos pés em Hen-
gqin já, para ser a primeira 
pessoa ou primeiro grupo de 
pessoa que aproveita os be-
nefícios e explora as opor-
tunidades. E aí, podemos ver 
o que pode ser beneficiado, 
seja aumentar as nossas re-
ceitas, seja alargar as linhas 
de negócio ou reduzir custos 
de operação”.

David Cheng sublinhou 
que é vantajoso as marcas de 
Macau abrirem a sua primeira 
loja em Macau, assinalando a 
importância de ser o pionei-
ro neste novo mercado. “Ser 
a primeira loja é atraente no 
mercado da China, já que 
existem imensas marcas da 
franchising na China todas à 
volta do país, e todas as lojas 
destas marcas são homogé-
neas, sem grande diversifi-
cação. Se trouxermos marcas 
de Macau para Hengqin, os 
turistas vindos de toda a Chi-
na vão gostar de ver e apro-
veitar os serviços e produtos 
de Macau, porque são novas 
para eles, não os encontram 
em lado nenhum do país”, 
frisou o empresário.

O Gabinete para a Protecção de Dados 

Pessoais (GPDP), desde 2017, abriu um 

total de 175 processos de investigação 

relevantes, tendo 32 entidades privadas 

e uma pessoa singular sido investigadas. 

Foi proferido o acórdão duma acção ju-

dicial que envolve 7 processos, estando 

concluídos todos os processos. Dados 

oficiais revelam que 11 entidades priva-

das e uma pessoa singular foram sancio-

nadas com multas acumuladas de doze 

milhões, setecentas e quarenta e um 

mil patacas, e vários responsáveis pelo 

tratamento que violaram a lei foram 

ordenadas censuras públicas e aplicadas 

sanções acessórias de notificação do 

apagamento e da destruição dos dados 

pessoais. Ao longo dos anos, revela o 

GPDP, verifica-se que “não são muitas 

as entidades envolvidas nas infracções, 

mas que se comportam de forma muito 

má, e aproveitam as actividades trans-

fronteiriças para se esquivarem às res-

ponsabilidades legais”.

GPDP COMBATE 
TELEMARKETING 
DE SALÕES DE BELEZA

O centro de incubação de 
jovens empreendedores 
“AHA” é um dos 
projectos recomendados 
pelo Governo da RAEM 
para ser estabelecido 
na Zona de Cooperação 
Aprofundada 
Guangdong-Macau em 
Hengqin. O fundador e 
director do centro, David 
Cheng, considera que 
as políticas lançadas 
sobre a nova zona em 
Hengqin são “óptimas”, 
enaltecendo que “agora 
é a hora de começar” 
a explorar este novo 
espaço.

DINIS CHAN

dinischan.pontofinal@gmail.com

que possui mais de 10 anos 
de experiência no domínio 
financeiro.

David Cheng salientou 
que o novo sistema de inte-
gração e as políticas actuais, 
inclusivamente, as medidas 
provisórias para apoiar a em-
pregabilidade de residentes 
de Macau em Henqing, po-
líticas preferenciais para fis-
calidade, medidas especiais 
para incentivar as empresas 
a emitir títulos corporativos 
em Macau, facilitam essen-
cialmente a interligação e 
interconexão entre Macau e 
Hengqin.

O especialista apontou 
que os residentes de Macau 
que trabalham em Hengqin, 
seja em tempo integral ou 
em emprego flexível, seja 
trabalhador independente 
como quadros técnico-pro-
fissionais ou proprietário de 
uma empresa, vão ter direi-
to a subsídios. O especialista 
apontou que com esta medi-
da, face à incerteza do am-
biente de trabalho, haverá 
menos risco para a popula-
ção de Macau.

No que diz respeito à fis-
calidade, David Cheng afir-
mou que os assuntos fiscais 
no âmbito da execução de ne-
gócios em Macau são “claros 
e fáceis”, já que só é preciso 
pagar 12% da contribuição in-
dustrial por ano. No entanto, 
na China normalmente pa-
ga-se 25%, mais impostos. 
Agora com as políticas pre-
ferenciais para fiscalidade, as 
empresas estabelecidas em 
Hengqin que encaixam nas 
quatro indústrias privilegia-
das, designadamente a de in-
vestigação e desenvolvimen-
to científico e tecnológico e 
da indústria manufactureira 
de alto nível; a de medicina 
tradicional chinesa; cultural 
e turística, de convenções e 
exposições e de comércio, e 
financeira moderna, podem 
aproveitar uma taxa de im-
posto extraordinário de 15%.

No que toca à área fi-
nanceira, David Cheng acre-
dita que, quando a bolsa de 
valores de Macau estiver es-
tabelecida, articulando-se 
com o desenvolvimento do 
mercado de obrigações, irá 
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Fundação Macau concede cerca 
de 415 milhões de patacas em apoios

O valor refere-se apenas 
ao montante atribuído 
pela instituição no 
último trimestre de 2021, 
com a sociedade que 
gere o Centro de Ciência 
de Macau a receber a 
maior fatia de apoio. O 
sector da Educação acaba 
por também receber 
grandes quantias com 
universidades, escolas, 
institutos e atribuições 
de bolsas a dominarem 
os apoios recebidos. 
Os sectores do Turismo 
e da Saúde também 
foram amparados com 
dinheiros públicos.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A 
F u n d a -
ção Ma-
cau (FM) 
concedeu, 
d u r a n t e 

o quarto trimestre do ano 
passado, apoios que ultra-
passaram as 400 milhões de 
patacas, divulgou ontem a 
instituição em despacho pu-
blicado em Boletim Oficial.

A sociedade que gere o 
Centro de Ciência de Macau 
foi quem recebeu a maior 
fatia do bolo dos apoios da 
FM no quarto trimestre de 
2021. Mais de 122 milhões de 
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apoiou, indirectamente, o 
programa “Passeios, Gas-
tronomia e Estadia para 
Residentes de Macau” im-
plementado pelos Serviços 
de Turismo, canalizando 
23.683.000 patacas para a 
Associação das Agências de 
Viagens de Macau, 21 mi-
lhões para pela Associação 
das Agências de Turismo de 
Macau e outros 21 milhões 
de patacas à Associação de 
Indústria Turística de Ma-
cau, o que perfez um total de 
65.683.000 patacas.

Na área da saúde, a 
fundação, que tem por fins 
a promoção, o desenvolvi-
mento e o estudo de acções 
de carácter cultural, social, 
económico, educativo, cien-
tífico, académico e filantró-
pico, incluindo actividades 
que visem a promoção de 
Macau, atribuiu mais de 20 
milhões de patacas à As-
sociação de Beneficência 
do Hospital Kiang Wu para 
aquisição de equipamentos 
hospitalares.

cas para serem usadas no 
plano anual da Escola Portu-
guesa de Macau referente ao 

Entre outros apoios da-
dos pela FM, a Santa Casa da 
Misericórdia de Macau rece-
beu um total de 6.669.308 
patacas; a Obra das Mães 
arrecadou cerca de 4,7 mi-
lhões de patacas, o Instituto 
Internacional de Macau re-
cebeu um total de 2.219.525 
de patacas para fazer face a 
despesas de actividades e 
projectos culturais referen-
tes a 2020 e 2021: o Insti-
tuto Português do Oriente 
recebeu 152 mil patacas; a 
Caritas recebeu 4.270.000 
patacas, o Observatório da 
China foi apoiado em 175 mil 
patacas e a Casa de Portugal 
183.635 patacas.

Uma nota para a Allian-
ce Française de Macao que 
acaba de suspender os seus 
serviços e recebeu 150 mil 
patacas referentes à última 
prestação do plano de ati-
vidades de 2019 (130 mil) e 
ainda a última prestação no 
valor de 20 mil patacas para 
custear o plano de activida-
des de 2020.

Advertisement

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

Habilitação (Apenso) n.° CV2-20-0069-CES-B 2°Juízo Cível 

REQUERENTE:  黃書建, casado, residente na China  北京市朝陽區紫玉東
路1號017幢C3. 
REQUERIDOS:  1. Chan Vai Leng (陳蕙玲), viúva, residente na Rua de 
Pequim, Finance Centre, 8° andar AN, Macau; e 

 2. INCERTOS. 
*** 

Correm éditos de trinta (30) dias, contados da segunda e última pub-
licação do respectivo anúncio, citando os incertos, que se julguem com a 
qualidade de herdeiros ou sucessores do falecido Pun Wai Man, no estado 
de casado, com última residência conhecida na Rua de Pequim, Finance 
Centre, 8° andar AN, Macau, para no prazo de DEZ (10) dias, contestar, 
querendo, a presente habilitação, conforme tudo melhor consta da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra neste 2° Juízo Cível à sua disposição e 
que poderá ser levantado nesta secretaria nas horas normais de expediente, 
sob pena de não o fazendo no dito prazo seguir o processo os ulteriores 
termos até final à sua revelia.

E ainda que é obrigatória a constituição de advogado caso seja conte-
star ou tenha lugar qualquer outro procedimento que siga os temos do 
processo declarativo. 

Macau, aos 21 de Janeiro de 2022. 
***** 

O Juiz, 
Chong Chi Wai 

A Escrivă Judicial Especialista, 
Loi Wai Leng

1ª VEZ                                                            “PF”27 de Janeiro de 2022 

Advertisement

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Proc. Execução Ordinária n°. CV3-21-0058-CEO 3° Juízo Cível
EXEQUENTE:  YIP CHI CHUNG, residente em Hong Kong, na King’s 

Road, n° 54, Edifício Cornwall Court, 14° andar B. 
EXECUTADO:  ZHONG ZHENGHAO, residente em Macau, na One 

Grantai, Bloco 6, 11° andar Z, Taipa. 
*** 

FAZ SABER que, pelo Tribunal, Juízo e processo acima referidos, 
correm ÉDITOS DE TRINTA (30) DIAS, a contar da data da segunda 
e última publicação dos respectivos anúncios, NOTIFICANDO, por esta 
forma, a Sociedade abaixo identificada, de que por despacho exarado 
em 15/06/2021, nos autos à margem identificados, foi ordenada a 
penhora da seguinte quota:

Uma Quota com valor nominal de MOP$17,500.00, de que 
é titular o Executado ZHONG ZHENGHAO, na 大潭山11X 有限
公司 , matriculada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens 
Moveis de Macau, sob o n°. 43428(SO), ora ausente em parte incerta, 
com última sede conhecida em Macau, na One Grantai, Bloco 6, Regal 
Royalton, 11° andar X, Taipa, ficando penhoradas e à ordem dos autos 
acima referenciados, para garantia do pagamento da quantia exequenda 
de MOP$3,094,500.00, e demais acréscimos legais. Assim, notifica 
a esta sociedade para, querendo, no prazo de 10 dias que começa a 
correr depois de findos os éditos, fazer as declarações que entendam 
quanto ao direito do executado e ao modo de o tornar efectivo-art° 750° 
nº. 2, do C.P.C.M. 

Macau, 19 de Janeiro de 2022 
*** 

O Juiz, 
Carlos Armando do Cunha Rodrigues de Carvalho 

***
A Escrivã Judicial Principal 

Chan U Wai
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patacas foram usadas para 
aquisição de equipamentos 
e obras no interior do Centro 
de Ciência de Macau.

A área da educação 
também recebeu avultados 
apoios da FM. A Fundação 
da Universidade da Cida-
de de Macau encabeça essa 
restrita lista com mais de 73 
milhões de patacas usadas 
para fazer face a despesas 
com actividades académi-
cas, equipamentos e apoios 
escolares, bem como no pla-
no de subsídio a estudantes 
ao ano lectivo 2020/2021.

Segue-se a Fundação 
Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau, que 
recebeu 12,5 milhões de pa-
tacas usadas no plano anual 
de 2018/2019 da Universida-
de de Ciência e Tecnologia 
de Macau (MUST), Hospital 
Universitário, Escola Inter-
nacional de Macau e Facul-
dade das Ciências de Saúde.

A Fundação Católica de 
Ensino Superior Universi-
tário recebeu um total de 
4.870.000 de patacas para 
fazer face ao plano de activi-
dades referente ao ano lecti-
vo de 2018/2019 (3,8 milhões 
de patacas) e 2020/2021 
(cerca de um milhão de pa-
tacas) da Universidade de 
São José.

Por fim, a Fundação Es-
cola Portuguesa de Macau 
recebeu um apoio financeiro 
de quatro milhões de pata-

ano lectivo ainda a decorrer.
A entidade presidida 

por Wu Zhiliang também 
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Académicos da UM estão pouco optimistas 
numa recuperação económica este ano

A economia global 
de RAEM deste ano 
prevê-se que seja 
semelhante à do ano 
passado, indicam 
as previsões da 
macroeconomia 
local realizadas 
pela Universidade 
de Macau. Segundo 
os investigadores 
responsáveis pelo 
estudo, a evolução 
económica depende 
muito do número 
de visitantes, e 
relacionada com a 
calendarização da 
retoma de passagem 
fronteiriça com Hong 
Kong. No entanto, 
os académicos 
salientaram que é 
difícil para a economia 
local voltar ao nível 
pré-pandémico num 
futuro próximo.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofina@gmail.com

A 
Universidade 
de Macau (UM) 
divulgou ontem 
as previsões 
macroeconó-

micas de Macau deste ano. 
Segundo os responsáveis do 
Centro de Estudos de Macau 
e Departamento de Econo-
mia da Faculdade de Ciências 
Sociais, que conduziram o 
estudo, a situação económica 
global da RAEM em 2022 será 
semelhante à do ano passa-
do, ou seja, o ano de 2021 re-
presentou “o fundo” da eco-
nomia local. 

Tendo em consideração a 
articulação entre o desenvol-

vimento económico local e o 
volume de negócio turístico, 
a investigação foi realizada 
com quatro pressupostos ba-
seados em número anuais de 
turistas, de 9,9 milhões, 13,8 
milhões, 17,7 milhões e 21,7 
milhões de visitantes, repre-
sentando, respectivamente, 
25%, 35%, 45% e 55% do volu-
me de turistas em 2019, antes 
do surgimento da pandemia.

De acordo com o investi-
gador responsável do Centro 
de Estudos, Chan Chi Shing, 
a situação mais optimista 
está relacionada com a pos-
sível normalização da pas-
sagem fronteiriça com Hong 

Kong e o interior da China, 
com uma recuperação de tu-
rismo de 55% em número de 
visitantes pré-pandemia, o 
que levaria a taxa de desem-
prego de residentes a descer 
0,4%, para 3,5%. 

O responsável salientou 
que, mesmo que a situação 
pandémica esteja controla-
da, o impulso para a promo-
ção económica não deve ser 
forte no futuro próximo, pelo 
que a previsão geral para este 
ano convém ser mais con-
servadora. 

Nas quatro situações 
pressupostas, a receita total 
do Governo prevê-se estar 

Licenças para promotores 
caem quase para metade num ano

LEI DO JOGO

O número de licenças de promotores 

de jogo em Macau caiu quase para 

metade em apenas um ano, numa 

altura em que a atividade tem sido 

colocada em causa pelas autoridades, 

foi ontem anunciado. A lista divulgada 

em boletim oficial mostra que a Direc-

ção de Inspecção e Coordenação de 

Jogos licenciou para o ano corrente 46 

promotores de jogo (mais conhecidos 

como ‘junkets’). No ano passado as 

autoridades da capital mundial do jogo 

tinham aprovado 85 ‘junkets’.

A indústria do jogo levou um duro gol-

pe em Novembro de 2021, após a que-

da do maior angariador de apostas VIP 

do mundo, a Suncity. As autoridades de 

Macau, decretaram a prisão preventiva 

ao director executivo do grupo, Alvin 

Chau, dias depois do empresário ter 

sido acusado na China de liderar uma 

vasta rede que captava apostadores 

para salas de jogo e casas de aposta 

‘online’ a operar além-fronteiras. Pou-

cos dias depois, a Suncity anunciou o 

fim das suas operações relacionadas 

com os ‘junkets’, já depois de em 30 

de Novembro ter encerrado as suas sa-

las de jogo VIP em Macau, sendo que o 

grupo estava presente em mais de 40% 

dos casinos do território. O Ministério 

Público de Macau verificou a existência 

de indícios suficientes da prática dos 

crimes de participação em associação 

criminosa, chefia de uma associação 

criminosa, branqueamento de capitais e 

de exploração ilícita do jogo.

A somar a todas dificuldades vividas 

pelos ‘junkets’, o Governo de Macau 

anunciou que para os próximos cinco 

anos quer aumentar a proporção do 

jogo de massas nos casinos do territó-

rio. Por fim, na proposta de revisão da 

lei do jogo, aprovada já na generalidade 

na Assembleia Legislativa, estabelece-

-se ainda que “cada promotor de jogo 

só pode exercer a actividade de promo-

ção de jogos em uma concessionária”.

entre 51,2 e 65,9 mil milhões 
de patacas, e a taxa de cres-
cimento real do Produto In-
terno Bruto (PIB) será entre 
3,6% e 37,9%. Já o território 
poderá registar uma taxa de 
inflação entre 1,8% e 2,7%, e 
a taxa de crescimento de sa-
lário médio mensal varia en-
tre 1,8% e 3,8%.

À margem de conferên-
cia de imprensa, outro res-
ponsável do estudo, Ho Wai 
Hong, professor associado do 
Departamento de Economia 
da UM, explicou aos jorna-
listas que a economia de Ma-
cau é sempre uma economia 
aberta de uma dimensão pe-
quena, sendo bastante afec-
tada pelo ambiente externo, 
sobretudo pela situação epi-
démica, factores económicos 
do interior da China e o am-
biente político externo. 

“Tem muito a ver com as 
políticas da RAEHK, a situa-
ção pandémica desta cidade 
adjacente está mais grave 
do que antes, e o facto de ser 
possível retomar a passagem 
fronteiriça com Macau num 
prazo curto influencia muito 
a economia local”, destacou. 

No seu ponto da vista, a 
situação da economia local 
já atingiu o seu ponto mais 
baixo, “uma vez que a vaci-
nação já arrancou há algum 
tempo”. “Por exemplo em 
alguns lugares no estran-
geiro, como no Reino Unido, 
já foi cancelada a medida de 
obrigatoriedade de utiliza-
ção de máscaras. Acredito 
que, se não houver mais va-

riantes da Covid-19 a surgir, 
a situação pandémica vai ser 
aliviada, ou até melhorar 
muito duma forma acelera-
da”, frisou o académico. 

Questionado se a in-
dústria do jogo vai produzir 
um impacto ainda maior a 
economia local, tendo em 
conta que o sector vai sofrer 
grandes alterações este ano, 
o professor observou que a 
promulgação da nova lei do 
jogo irá tornar mais claro o 
desenvolvimento futuro da 
indústria em Macau, uma vez 
que vai esclarecer as dúvidas 
e especulações anteriores. 
Nesse sentido, tanto as ope-
radoras de jogo como outras 
empresas terão mais con-
fiança no investimento em 
Macau, incluindo em outras 
indústrias diversificadas. 

Em termos de medidas 
possíveis para melhorar a 
economia da RAEM que po-
dem ser implementadas pelo 
Governo, Ho Wai Hong apon-
tou que as autoridades já ti-
nham aumentado a injecção 
financeira no mercado, tendo 
iniciado mais obras públicas 
nos últimos dois anos como 
forma de evitar que a taxa 
de desemprego piore. “Pode 
proporcionar mais subsídios 
às Pequenas e Médias Em-
presas, e lançar mais uma 
ronda de apoios financeiros, 
acho que isto é o que a socie-
dade está à espera”, sugeriu. 

O especialista adian-
tou ainda que, nos próxi-
mos anos, será difícil para a 
economia global de Macau 
voltar ao nível de prosperi-
dade de há oito ou dez anos. 
No entanto, salientou que já 
seria um bom resultado se o 
número de turistas voltasse 
para 60% a 70% do nível pré-
-pandemia dentro de dois ou 
três anos. 
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As obras foram colocadas 

à mercê do grande público 

em duas cidades distintas: 

Changsha, na província 

de Hunan, e Foshan, na 

província de Guangdong. 

Ambas criações de 2021, 

a primeira esteve patente 

por um mês até 16 de 

Janeiro e a segunda está 

agora em exibição até ao 

mês de Abril.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

“
O Sonho da Câmara 
Vermelha” e “Quanto 
mais tentas esquecer, 
mais vais lembrar” 
são as duas propostas 

do artista português residente 
de Macau, José Drummond, com 
estúdio em Xangai.

“O Sonho da Câmara Verme-
lha” esteve patente cerca de um 
mês até 16 de Janeiro no Museu 
Xie Zilong na cidade de Changsha, 

na província de Hunan. Trata-se 
de uma criação de 2021 que autor 
apresentou na colectiva “Retra-
tando a Cidade • Interpretação” 
com curadoria de Tingxuan Yuan, 
Peggy Yu e Sun Qin.

A instalação, explicou o autor 
em nota enviada ao nosso jornal, 

José Drummond 
apresenta 
duas instalações 
em colectivas 
na China

quência de 7,83 Hz. Essa frequên-
cia também é uma onda cerebral 
alfa/teta no cérebro humano que 
existe quando os humanos estão 
em um estado de espírito relaxado 
e sonhador – quando a regenera-
ção e a cura das células aconte-
cem”, explicou ainda o artista.

“Quanto mais tentas esque-
cer, mais vais lembrar”, também 
uma criação de 2021, está patente 
em NanHai, na cidade de Foshan, 
na província de Guangdong, até 
dia 16 de Abril. A obra está in-
serida na colectiva “Espetáculo 
Simbiótico”, a segunda exposição 
de arte pública em Nan Hai com 
curadoria de Hu Bin.

O ponto de partida deste pro-
jecto, explica José Drummond na 
mesma nota, remonta às antigas 
moedas de cobre chinesas onde 
um círculo externo e um quadrado 
interno sugerem ideias de flexi-
bilidade e ordem como definição 
do mundo. “A peça, colocada no 
sítio específico, combina os con-
ceitos do monólito e do jardim 
zen e incorpora e se mistura com 
o ambiente onde está inserida”, 
referiu o autor.

Na verdade, acrescenta o por-
tuguês, “a instalação cria uma au-
sência no reflexo do monólito de 
aço inoxidável polido espelhado 
erguido a partir do quadrado den-
tro do círculo de pedras represen-
tando uma imagem imaterial do 
tempo”. Drummond acredita que 
o lugar “é um espaço para parar, 
contemplar, reflectir, respirar e 
confrontar uma dimensão negli-
genciada da nossa experiência”. 
“Uma coisa que podemos ter cer-
teza é que a natureza e o tempo 
simplesmente não se importam 
com os nossos conceitos huma-
nos de evolução, futuro, econo-
mia, fronteiras geográficas, edifí-
cios, espaços públicos, internet e 
assim por diante, e esse é apenas 
o ponto”, admitiu.

“sugere um templo pós-humano 
especulativo dentro de uma sala 
de cubo preto”. “A luz de néon 
vermelha na parede central é um 
labirinto fechado. É também um 
elemento híbrido com seme-
lhanças com um microchip de 
computador e imagens de padrão 
chinês”, acrescentou Drummond.

O autor sugere uma certa 
“ambiguidade” na peça que se 
estende pelo título em conjunto 
com um display de LED vermelho 
quase oculto na parede traseira 
com as palavras “假假假假假假假假假假假假假假假” citadas do livro 
de Cao Xueqin, e traduzido como 
“a verdade torna-se ficção quan-
do a ficção é verdadeira, o real 
torna-se não-real quando o irreal 
é real”. “Essa reflexão retrabalha 
a compreensão do que é o objecto, 
o sujeito, a casualidade, a emoção 
e a subjetividade. A paisagem so-
nora, criada com o ritmo natural 
dos batimentos cardíacos da Mãe 
Terra – conhecida como ‘Resso-
nância Schumann’, é uma fre-

DST prepara 
Parada 
de Celebração 
do Ano do Tigre 

ANO NOVO LUNAR

No terceiro e no 12.º dia do Ano Novo 

Lunar (3 e 12 de Fevereiro), a Direcção 

dos Serviços de Turismo (DST) irá apre-

sentar, no centro e na zona norte da 

cidade, respectivamente, uma grande 

comemoração do Ano Novo Chinês, a 

Parada de Celebração do Ano do Tigre, 

para comemorar o Festival de Primavera 

com os residentes e visitantes de Macau. 

Segundo um comunicado da DST, no 

terceiro dia do Ano Novo Lunar (3 de 

Fevereiro), pelas 20h00, 14 carros ale-

góricos, acompanhados de 22 grupos 

do interior da China e locais, partirão da 

Praça do Lago Sai Van, passando pela 

Avenida Dr. Sun Yat Sen, rumo ao pon-

to de chegada no Centro de Ciência de 

Macau. Na Praça do Lago Sai Van, na 

Avenida Dr. Sun Yat Sen, na Praça do 

Centro Ecuménico Kun Iam e na Rotunda 

do Centro de Ciência de Macau, haverá 

bancadas para o público e pontos fixos 

para espectáculos.

No 12.º dia do Ano Novo Lunar (12 de 

Fevereiro) terá lugar o desfile de carros 

alegóricos na zona norte da cidade, que 

partirão da Rua Norte do Patane, pelas 

20h00, passando pela Avenida do Con-

selheiro Borja, Estrada do Arco, Estrada 

da Areia Preta, Avenida de Venceslau de 

Morais, Rua Quatro do Bairro da Areia 

Preta, Avenida da Longevidade e Rua 

do Mercado de Iao Hon, até ao ponto 

de chegada no Jardim do Mercado do 

Iao Hon. No mesmo dia, a partir das 

20h15 até às 21h30, terá também lugar 

no Jardim do Mercado de Iao Hon, um 

espectáculo de animação cultural em 

palco para festejar a chegada dos carros 

alegóricos.

Sob o tema “Virando a Fortuna com o 

poderoso Tigre”, uma história de vitória 

dum General Tigre sobre um monstro 

alado (pandemia), a Parada de Celebra-

ção do Ano do Tigre apresentará “um 

colorido espectáculo de dança multimé-

dia com exuberantes carros alegóricos e 

diversas exibições de grupos de anima-

ção artística”, refere a DST.

A Parada de Celebração do Ano Novo 

Chinês irá adoptar uma série de medidas 

preventivas contra a pandemia. Os indi-

víduos que entrem nas zonas delimitadas 

devem apresentar o Código de Saúde de 

Macau de cor verde válido, digitalizar o 

Código do Local, sujeitar-se à medição 

da temperatura corporal, manter distan-

ciamento social, e usar máscara durante 

todo o evento. 
Quanto mais tentas esquecer, mais vais lembrar

O Sonho da Câmara Vermelha
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE
 JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Acção Ordinária n.º CV1-21-0045-CAO 1.° Juízo Cível 

AUTORES:  1. CHOI SUT NGO, titular do B.I.R.M., residente em Macau. 
 2. ZHANG YILE titular do B.I.R.M., residente em Macau. 
RÉU:  HONG NGAI WENG, de sexo masculino, maior, casado, titular 

do B.I.R.M., com última residência conhecida em Macau, “澳門
和樂大馬路85號宏開大廈第一座7樓A座”, ora ausente em parte 
incerta.

*
FAZ-SE SABER que pelo 1.° Juízo Cível deste Tribunal, correm éditos de 

TRINTA DIAS, contados a partir da segunda e última publicação do respectivo 
anúncio, citando o réu HONG NGAI WENG, acima identificados, para, no 
prazo de TRINTA DIAS, findo o dos éditos, contestarem, querendo, a Acção 
Ordinária, cujo pedido resumidamente consiste em:

1. condenar o Réu a pagar aos Autores as rendas vencidas da aludida 
fracção, relativamente ao período entre 4 de Agosto de 2020 e 3 de Maio de 
2021, no valor de HKD$135.000,00, e nos termos do artigo 996.° do Código 
Civil, a indemnização por mora do locatário, no valor de HKD$135.000,00, 
perfazendo o total de HKD$270.000,00, acresvido da renda que o Réu devia 
pagar aos Autores, relativamente ao período entre 4 e 31 de Maio de 2021, 
no valor de HKD$13.064,00, assim, o Réu deve pagar aos Autores valor 
total de HKD$283.064,00, equivalentes a MOP$291,555.00, bem como os 
juros legais calculados a contar da data de citação do Réu até ao pagamento 
integral da dívida; 

2. As custas judiciais nos termos da lei. 
Tudo como melhor consta da petição inicial, cujos duplicados se encontram 

nesta secretaria à disposição do citando. 
Tribunal Judicial de Base da R.A.E.M., aos 24 de Janeiro de 2021. 

*** 
O Juiz 

Chan Kam Tim 
*

A Escrivã Judicial Adjunta 
Chan Hio Hong
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 TRIBUNAL JUDI AL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Proc. Execução Ordinária n°. CV3-21-0146-CEO 3º Juízo Cível 

EXEQUENTE: COMPANHIA DE PROMOÇÃO DE JOGOS TAK CHUN S.A., com 
sede em Macau, na Avenida Comercial de Macau, Finance and IT Center of Macau, 
17” andar G. 
EXECUTADO: LIU JIJIE, ora ausente em parte incerta. 

***
FAZ-SE SABER que, pelo Tribunal, Juízo e processo acima referidos, correm 

ÉDITOS DE TRINTA (30) DIAS, a contar da data da segunda e última publicação 
dos respectivos anúncios, citando, o executado acima identificada para no prazo de 
VINTE (20) DIAS, decorridos que sejam os dos éditos, pagar ao exequente a quantia 
de MOP$278.100,00 (duzentas e setenta e oito mil, cem patacas), e demais acrésci-
mos legais, ou no mesmo prazo, deduzir oposição por embargos ou nomear bens à 
penhora, sob pena de não o fazer ser devolvido ao exequente o direito de nomeação 
de bens à penhora e seguindo o processo os ulteriores termos até final à sua revelia. 

Consigna-se que é obrigatória a constituição de advogado, artº.74°, do C.P.C.M., 
caso sejam opostos embargos ou tenha lugar a qualquer outro procedimento que 
siga os termos do processo declarativo. 

Tudo conforme melhor consta do duplicado da petição inicial que neste 3º Juízo 
Cível se encontra à sua disposição e que poderá ser levantado nesta Secretaria 
Judicial nas horas normais de expediente. 

Caso o citando pretenda beneficiar do regime geral de apoio judiciário, deverá 
dirigir- se ao balcão de atendimento da Comissão de Apoio Judiciário, sito na Alameda 
Dr. Carlos D’ Assumpção, n° 398, Edf. CNAC, 6° andar, Macau, para apresentar seu 
pedido, sendo que poderá pedir esclarecimentos através do telefone n.° 2853 3540 
ou correio electrónico info@cai.gov.mo. 

Para o efeito, terá de comunicar ao processo a apresentação do pedido àquela 
Comissão, para beneficiar da interrupção do prazo processual que estiver em curso, 
nos termos do n.º 1, do art.° 20.°, da Lei 13/2012, de 10 de Setembro. 

Macau, 20 de Janeiro de 2022. 
*** 

O Juiz, 
Carlos Armando C.R. de Carvalho 

*** 
O Escrivão Judicial Adjunto, 

Choi Hong Ieong
1ª VEZ                                                                                  “PF”27 de Janeiro de 2022 

Advertisement

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Interdição N° CV1-22-0005-CPE 1° Juízo cível 

REQUERENTE: O Ministério Público.
REQUERIDA: LEI MEI IN, do sexo femínino, divorciada, 
nascido a 10/8/1986, em Macau, filha de LEI WA CHI e de 
LOU IM LENG, residente em Macau.

A MERITÍSSIMA JUIZ DO 1.° JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DE BASE DA R.A.E.M.: 

FAZ SABER QUE, foi distribuída neste Tribunal, em 13 de 
Janeiro de 2022, uma Acção Especial de Interdição, com o 
número acima indicado, que o Ministério Público move 
contra LEI MEI IN, a fim de ser decretada a sua interdição 
por anomalia psíquica. 

Tribunal Judicial de Base da R.A.E.M., aos 19 de Janeiro 
de 2022. 

***
O Juiz 

Chan Kam Tim 
*

A Escrivã Judicial Adjunta 
Chan Hio Hong 
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Hong Kong pode ficar em confinamento até 2024, 
diz Câmara Europeia de Comércio

A Câmara Europeia de 
Comércio em Hong Kong 
considera que a abordagem 
das autoridades locais à 
pandemia de covid-19 
pode manter o território 
isolado até 2024 e potenciar 
uma saída em massa dos 
expatriados.

D
e acordo com a 
agência de in-
formação finan-
ceira Bloomberg, 
que cita a versão 

preliminar de um relatório, Hong 
Kong, que tem as mesmas políticas 
de isolamento sanitário que Macau, 
deverá esperar que a China desen-
volva uma vacina e imunize os seus 
1,4 mil milhões de habitantes antes 
de abandonar as medidas restritivas 
em vigor.

A reabertura pode acontecer 
no próximo ano ou no princípio de 
2024, segundo o documento, que 
aponta que as empresas devem 
preparar-se para Hong Kong con-

tinuar “semifechado” às viagens 
internacionais.

“Antecipamos uma saída de es-
trangeiros, provavelmente a maior 
que Hong Kong alguma vez viu, e 
uma das maiores, em termos abso-
lutos, de qualquer cidade na região” 

na história recente, lê-se no relató-
rio interno citado pela Bloomberg.

De acordo com a Câmara, isso 
tornaria Hong Kong menos diversa 
e menos apelativa para as empresas 
internacionais, o que acabaria por 
limitar o contributo para o cresci-

mento da economia chinesa, que 
recomenda que as multinacionais se 
preparem para ter escritórios regio-
nais noutras cidades asiáticas em vez 
de na antiga colónia britânica.

O aviso dos empresários eu-
ropeus surge numa altura em que 

Hong Kong está a impor medidas 
de quase confinamento e com res-
trições de voos provenientes de oito 
locais, incluindo os Estados Unidos e 
o Reino Unido, para conter a propa-
gação da variante Ómicron.

O território tem uma tolerân-
cia zero para os casos de covid-19, 
mesmo quando o número é baixo 
em relação aos padrões globais, e di-
vergindo face ao ajustamento que o 
resto do mundo tem feito para viver 
com o vírus com um elevado nível de 
vacinação da população.

Hong Kong, por exemplo, 
obriga a que os viajantes fiquem 
21 dias em quarentena ao chegar 
ao território, o que dificulta a en-
trada dos executivos na cidade e 
torna mais difícil a contratação dos 
melhores profissionais, segundo a 
Bloomberg.

O relatório, que explora vários 
cenários, foi criado para ajudar as 
empresas internacionais a prepara-
rem-se para o futuro em Hong Kong, 
já que, como as restrições às viagens 
deverão durar pelo menos um a três 
anos, os negócios precisam de de-
cidir como manter os talentos e os 
trabalhadores mais talentosos.

O número total de pacientes 
activos na China continental é de 
2.487, entre os quais oito em estado 
grave. Desde o início da pandemia, 
105.749 pessoas foram infetadas no 
país e 4.636 morreram. Lusa



ponto final • QUI 27 DE JANEIRO DE 2022 | 11CHINA

PC Chinês expulsa dois altos quadros 
por suspeitas de corrupção

INSPECÇÃO DISCIPLINAR

O antigo vice-presidente do Banco de 

Desenvolvimento da China He Xingxiang 

e o ex-secretário do Partido Comunista 

Chinês na cidade de Hangzhou, Zhou 

Jiangyong, foram expulsos do partido, 

anunciou ontem o órgão anticorrupção 

do PCC. A Comissão Central de Ins-

pecção Disciplinar anunciou, em dois 

comunicados, a expulsão de Zhou e He 

também de todos os cargos públicos. 

Ambos “violaram gravemente as leis e 

a disciplina do Partido Comunista”, se-

gundo a comissão. Durante a sua estada 

em Hangzhou, capital da província de 

Zhejiang, no leste da China, Zhou parti-

cipou de “banquetes que podiam afetar 

o uso imparcial do seu poder”, além de 

“aceitar presentes e grandes somas de 

dinheiro em colaboração com os seus 

familiares”. De acordo com a comissão, 

Zhou “aproveitou as suas posições para 

beneficiar outros”, fingiu “seguir as dire-

trizes” do Comité Central do PCC, quan-

do na verdade “agiu contra estas”, e en-

volveu-se em “actividades supersticio-

sas”. Zhou também “conspirou com as 

forças do capital” e apoiou a “expansão 

desenfreada do capital”, uma acusação 

usada, especialmente, após a campanha 

de “prosperidade comum” lançada pelo 

Presidente chinês, Xi Jinping, no ano 

passado. He Xingxiang “perdeu os seus 

ideais e convicções” e “traiu a sua mis-

são original”, acusou a agência anticor-

rupção. Além de “aceitar subornos”, em 

forma de dinheiro e presentes, He con-

cedeu empréstimos “ilegalmente”, com-

portamentos que causaram “grandes 

danos à nação” e “significativos riscos 

EP
A

Alinhamento de África com a China na ONU 
acompanhou relação económica, diz investigação

A subida do investimento 
chinês em África foi 
acompanhada pelo aumento 
no alinhamento dos países 
do continente com a China 
na Assembleia Geral das 
Nações Unidas, segundo 
uma análise publicada 
ontem pelo norte-
americano Foreign Policy 
Research Institute.

U
m relatório do Fo-
reign Policy Re-
search Institute, 
unidade de inves-
tigação com base 

em Filadélfia, nos Estados Unidos, 
apura que, entre 2001 e 2018, houve 
um aumento de 80% no alinhamen-
to dos países africanos com a China, 
na votação em diferentes questões 
na ONU.

Esta tendência tornou-se mais 
óbvia à medida que a pressão exer-
cida pelos países ocidentais sobre o 
país asiático aumentou, incluindo 
em questões sobre abusos dos di-
reitos humanos de minorias étnicas 
de origem muçulmana na região de 

Xinjiang, extremo noroeste da Chi-
na, ou a soberania do Mar do Sul 
da China. Nestas questões, Pequim 
contou com o apoio em massa dos 
países africanos, incluindo vários 
países maioritariamente muçulma-
nos. “

Em essência, o investimento da 
China em África garante um maior 
consenso global em torno dos inte-
resses chineses”, refere a unidade 
de investigação. “Como os países 
africanos são mais dependentes do 
relacionamento económico, a sua 
disposição de atender aos desejos 
da China, especialmente no que diz 
respeito às questões internacionais, 
é fortalecida devido à sua incapaci-

China rejeita 
críticas do FMI 
à sua política 
de “zero casos”

COVID-19

A China considerou ontem o seu 

desempenho económico “no-

tável”, após o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) ter afirmado 

que a política de “zero casos” de 

covid-19 representam um risco 

para a recuperação da econo-

mia mundial. Um porta-voz do 

Ministério dos Negócios Estran-

geiros da China afirmou que o 

país continua a servir como um 

“motor da recuperação econó-

mica global”. A China “alcançou 

resultados notáveis, que pro-

moveram a recuperação”, disse 

Zhao Lijian, em conferência de 

imprensa. O responsável consi-

derou as medidas actuais neces-

sárias para “proteger” a saúde 

dos seus cidadãos. “A China 

sempre adotou uma abordagem 

científica, abrangente e sólida 

para a prevenção e controlo” do 

vírus, afirmou.

A China mantém uma política 

de “zero casos”, que envolve a 

imposição de restrições nas en-

tradas no país, com quarentenas 

de até três semanas, e testes 

em massa e medidas de confi-

namento seletivas quando um 

surto é detetado.

Estas medidas permitiram ao 

país asiático conter o vírus a 

partir da primavera de 2020 e 

retornar a uma vida quase nor-

mal. Mas agora pesam muito na 

atividade económica.

Citada pela agência France Pres-

se, a vice-diretora do Fundo Mo-

netário Internacional (FMI), Gita 

Gopinath, afirmou que a China 

deve “reajustar” a sua estratégia 

actual de combate à covid-19. 

Com a variante Ómicron, que 

é muito mais contagiosa, mas 

menos perigosa, Gopinath esti-

mou que mais confinamentos na 

China podem ter um “impacto 

negativo na economia”. “Isto cria 

o risco não apenas de desace-

lerar o crescimento, mas tam-

bém terá consequências muito 

significativas para as cadeias de 

fornecimento globais”.

Em Agosto de 2021, a China fe-

chou parcialmente um dos por-

tos mais importantes do mundo, 

perto da cidade de Xangai, 

devido a um surto de covid-19, 

numa altura em que as interrup-

ções no transporte logístico já 

pesavam fortemente nas cadeias 

de abastecimento.

O Fundo Monetário Internacional 

reviu em baixa na terça-feira a 

previsão de crescimento para a 

China, este ano, para 4,8%, de 

5,6% em outubro. A nível glo-

bal, o FMI espera um aumento 

do Produto Interno Bruto (PIB) 

de 4,4%. Lusa

dade de existir sem relações econó-
micas externas”, acrescenta.

Entre 2001 e 2018, a China em-
prestou aproximadamente 126 mil 
milhões de dólares aos países afri-
canos. No mesmo período, o inves-
timento direto estrangeiro do país 
asiático no continente ascendeu a 
41 mil milhões de dólares.

A unidade de investigação nor-
te-americana destaca o peso de An-
gola nos empréstimos chineses ao 
continente. “Só Angola represen-
tou cerca de um terço dos emprésti-
mos chineses a África, entre 2000 e 
2019. Esses empréstimos são pagos 
com petróleo”, lê-se no relatório.

Pouco menos de metade (19 mil 
milhões de dólares) foi concedida, 
só em 2016, à Sonangol, a empre-
sa petrolífera estatal angolana, de 
acordo com o Foreign Policy Resear-
ch Institute.

A análise aponta também para 
uma queda no alinhamento entre os 
países africanos e os Estados Unidos 
durante o mesmo período, mas de-
fende que esse declínio ocorreu já a 
partir de uma base de comparação 
“muito baixa”. “Ao longo do perío-
do de observação de 18 anos, o ali-
nhamento entre os EUA e os países 
africanos caiu cerca de 8%”, lê-se 
no relatório.

O documento refere que a re-
lação China–África passou a ter 
mais atenção entre a classe política 
norte-americana, mas aponta para 
uma falta de estratégia que não seja 
a de combater a influência chinesa, 
ao invés de procurar um maior en-
volvimento com o continente. Lusa

financeiros”. Fundado em 1994, o Ban-

co de Desenvolvimento da China está 

sob a jurisdição do Conselho de Estado 

Chinês, o Executivo do país, e é um 

dos bancos estatais encarregados, entre 

outras coisas, de fornecer fundos para 

grandes projectos de infraestrutura no 

exterior, incluindo em África. De acordo 

com a comissão, os bens obtidos ilicita-

mente de ambos os funcionários foram 

confiscados e os seus casos entregues 

à justiça. Após ascender ao poder, em 

2012, o atual secretário-geral do PCC e 

Presidente da China, Xi Jinping, iniciou 

uma campanha anticorrupção no âmbito 

da qual mais de um milhão de funcioná-

rios foram punidos, incluindo centenas 

de altos quadros.
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Cabo Verde 
fechou o ano 
com inflação 
mais alta desde 2013

A presidente do Partido 
Trabalhista (PT) timorense, 
Ângela Freitas, foi ontem 
a primeira pessoa a 
formalizar a candidatura às 
eleições presidenciais de 19 
de Março junto do Tribunal 
de Recurso.

“
Nós temos 12 mil 
assinaturas, mas 
hoje apresenta-
mos 5.179, de todo 
o país”, disse à 

Lusa depois de entregar a docu-
mentação no Tribunal de Recur-
so. “Vamos esperar a verificação e 
comprovação do Tribunal e depois 
podemos avançar para a campa-
nha. Tenciono visitar todos os 
municípios”, referiu Freitas, que 
se apresenta pela segunda vez às 
eleições presidenciais.

Na conferência de imprensa 
em que anunciou a candidatura, 
na semana passada, Freitas disse 
que se apresenta a favor de uma 
revisão da constituição e critican-
do a ação do atual chefe de Estado. 
“Estou pronta a candidatar-me a 

Verde depende da produção de electricidade em 

centrais a gasóleo -, aumentaram em média 

30% em Outubro passado. Os preços em Cabo 

Verde aumentaram 0,4% em dezembro de 

2021, face ao mês anterior, a 11.ª subida mensal 

consecutiva, segundo dados do indicador divul-

gado em 17 de janeiro pelo INE cabo-verdiano.

De acordo com a evolução do Índice de Pre-

ços no Consumidor (IPC), em todo o ano de 

2021 este indicador recuou apenas em Janeiro 

(-0,3%), tendo registado aumentos em Feve-

reiro (0,3%), Março (0,7%), Abril (0,1%), Maio 

(0,5%), Junho (0,2%), Julho (0,5%), Agosto 

(0,8%), Setembro (0,3%) Outubro (0,9%) e 

Novembro (0,8%), além de Dezembro (0,4%). 

No acumulado de 12 meses de 2021, a variação 

de preços é positiva em 5,4% (mais 6,3 pontos 

percentuais face ao acumulado de 2020 até 

dezembro).

O Governo cabo-verdiano estimou para 2021 

uma inflação de 1,2%, mas que terá ficado 

substancialmente acima, face aos indicadores do 

INE. Cabo Verde registou uma variação acumu-

lada anual nos preços de 0,6% em 2020, suce-

dendo a uma taxa de 1,9% no conjunto do ano 

de 2019, segundo dados anteriores do INE.

Ângela Freitas primeira candidata 
a registar-se para presidenciais em Timor-Leste

PORTUGAL DOOU 
MAIS DE 159 MIL VACINAS 
AO VIETNAME

O Vietname já recebeu 159.120 doses da vacina da 

Pfizer-BioNTech contra a covid-19, doadas por Por-

tugal, anunciou a delegação da Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) em Hanói. Segundo 

um comunicado divulgado na terça-feira, a doação 

do governo português foi feita através do programa 

internacional de distribuição de vacinas anti-co-

vid-19 para os países mais pobres COVAX. “Portugal 

vai continuar a apoiar o sector da saúde do Vietna-

me, (…) para assegurar o acesso equitativo do povo 

vietnamita à vacina contra a covid-19”, referiu no 

comunicado Tran Kim Chung, cônsul honorário de 

Portugal na capital, Hanói. Só este ano, o COVAX já 

entregou 6,27 milhões de doses ao Vietname, doa-

das pela Alemanha, Reino Unido, Portugal e Luxem-

burgo. A representante da UNICEF no Vietname, 

Lesley Miller, agradeceu a contribuição “importante 

e em tempo útil” dos quatro países. O COVAX é co-

liderado pela Organização Mundial de Saúde, a Cepi 

(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) e 

a Aliança Global para as Vacinas (GAVI, presidida por 

José Manuel Durão Barroso). A 3 de Dezembro, o 

ex-primeiro-ministro português disse à Lusa que o 

COVAX tinha prevista a entrega de mais de 1,2 mi-

lhões das cerca de 2,4 milhões de doses doadas por 

Portugal e que ainda não tinham sido encaminhadas 

para países receptores. O plano previa que fossem 

encaminhadas 931.200 doses para Angola, 165.000 

doses para a Etiópia e 14.400 para Vanuatu, referiu 

Durão Barroso. O Vietname, que no início da pan-

demia adotou com sucesso uma política de “zero 

casos”, alterou a estratégia, apostando na vacinação 

face à rápida disseminação da variante Delta.

ainda a “recomposição da mesa 
do parlamento” e “uma revisão 
obrigatória das leis para refletir 
a cultura” timorense, elementos 
que traçou numa longa exposição 
sobre a “visão e missão” do seu 
programa e plataforma de candi-
datura.  As eleições de 19 de Março 
poderão ser as mais concorridas de 
sempre.

O extenso leque de candida-
tos, que têm que reunir 5.000 assi-
naturas para se poder candidatar, 
poderia tornar as eleições de 2022 
as mais concorridas de sempre, 
batendo o recorde de 2012, em que 
houve 12 candidatos. A lei define 
que se podem apresentar apenas 
timorenses com cidadania origi-
nária e com pelo menos 35 anos.

O Tribunal de Recurso, com o 
apoio do Secretariado Técnico da 
Administração Eleitoral (STAE), 
analisa as candidaturas, verifi-
cando a regularidade do processo, 
autenticidade dos documentos e 
a elegibilidade dos candidatos, 
e, depois de eventuais situações 
sanadas, anuncia a lista final de 
candidatos. O período de registo 
de candidaturas decorre até 4 de 
Fevereiro e a campanha realiza-se 
entre 2 e 16 de Março. Lusa

Presidente da República para o pe-
ríodo 2022 a 2027”, disse.

Na sua primeira candidatura, 
há cinco anos, obteve apenas 4.353 
votos ou 0,84% dos votos válidos, 
referindo que se recandidata como 
uma “nova voz” e “um novo ros-
to” na liderança. “Como dirigen-
te político da nova geração, tenho 
responsabilidade moral de com-
petir na festa da democracia, que 
se realiza a 19 de março de 2022”, 
afirmou. “O motivo pelo qual me 
encorajaram a candidatar-me tem 
a ver com os efeitos do impasse 
político desde 2017 até agora e as 
violações da constituição de Ti-
mor-Leste”, afirmou, acusando o 
atual Presidente, Francisco Guter-
res Lú-Olo, de responsabilidade 
pela crise e de “falta de sensibi-
lidade” perante os problemas do 
povo.

Se for eleita, Ângela Freitas 
disse que vai “dissolver o Parla-
mento Nacional”, levar ao Tribu-
nal “os autores da viabilização” do 
atual Governo, demitir o executivo 
e nomear Xanana Gusmão, “co-
mandante-em-chefe das Falintil” 
(o braço armado da resistência ti-
morense), como chefe de um Go-
verno de Salvação Nacional. Quer 

ECONOMIA

Cabo Verde fechou 2021 com uma inflação 

média anual de 1,9%, o valor mais alto desde 

2013, influenciado pelo aumento do preço dos 

combustíveis no mercado internacional, segundo 

o Governo cabo-verdiano. De acordo com dados 

do boletim de conjuntura macroeconómica de 

dezembro do Ministério das Finanças, ontem 

divulgado, a classe dos Transportes foi a “mais 

afetada” pelo aumento dos preços no ano 

passado, com uma contribuição de 0,6 pontos 

percentuais para esse crescimento da inflação, 

seguindo-se (0,2 pontos percentuais) os preços 

das rendas, água, eletricidade, gás e outros 

combustíveis.

Globalmente, o boletim refere que a inflação 

média anual em Dezembro de 2021 “aumentou 

para o seu valor mais alto desde Novembro de 

2013”, atingindo 1,9%, de acordo com os dados 

do Instituto Nacional de Estatística (INE), “re-

flectindo continuamente os efeitos do preço do 

petróleo no mercado internacional”.

O preço médio dos combustíveis desceu 5,5% 

no primeiro dia de 2022 em Cabo Verde, con-

forme novos valores máximos definidos pela 

agência reguladora do setor, mas acumularam 

uma subida de 37,4% em todo o ano de 2021.

Já as tarifas da eletricidade, igualmente condi-

cionadas pelos preços dos combustíveis – Cabo 
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Cabo Verde caiu nos ‘oitavos’, 
mas jogadores “são uns heróis”

DESPORTO

PUB

tos, isso não há dúvida, mas 
mantendo a inteligência do 
esquema táctico, muita coisa 
poderia acontecer”, afirmou 
Évora, que deixou ainda al-
gumas críticas à organização 
da competição. “Puseram-
-nos numa cidade com pou-
cas condições, estamos num 
hotel quase isolado, algo que 
não é viável em alta compe-
tição. Do hotel para o hos-
pital é mais de uma hora de 
viagem”, lamentou.

GUINÉ-BISSAU AQUÉM 

DAS EXPECTATIVAS

A aventura da Guiné-Bissau 
nos Camarões terminou com 
uma derrota por 0-2 fren-
te à selecção da Nigéria. Os 
‘Djurtus’ acabaram por ter 
uma prestação muito aquém 
das expectativas, terminan-
do a prova com apenas um 
ponto. Na primeira jornada, 
a selecção guineense empa-
tou sem golos frente ao Su-
dão, depois perdeu por 0-1 
perante o Egipto, antes da 
segunda derrota, desta vez 
diante da Nigéria.

A Guiné-Bissau, pela 
terceira participação conse-
cutiva, foi eliminada na fase 
de grupos do Campeonato 
Africano das Nações de fu-
tebol.

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL

ANÚNCIO
EXECUÇÃO ORDINÁRIA CV1-18-0171-CEO 1.° Juízo Cível 

EXEQUENTE: KUAN WAI KIT, residente 澳門賈伯樂提督街107號成利大廈地下C座. 
EXECUTADO: SIO IOK LENG, titular do BIRM n. 13xx5xx(0), residente em 澳
門區神父街277號八達新村6樓BT座 e: KAM SE IN, TITULAR DO B.I.R. n. xx4xx14(x), 
residente em 澳門黑沙環海邊馬路東華新村第 14座 2樓 G. 

*** 
FAZ-SE SABER, que foi designado o dia 20 de Abril de 2022, pelas 09:30, no 

local de arrematação deste Tribunal e no processo acima indicado, para venda por 
meio de propostas em carta fechada, do seguinte bem penhorado:

Imóvel penhorado 
Fracção autónoma denominada por BT6, para fins habitacionais situada na Rua 

do Padre Roliz, n° 277, Edifício Pat Tat San Chuen do 6° andar Bloco BT, direito 
adquirido em comum mas não foi identificada a respectiva quota-parte, descrita 
sob o n° 21559, inscrita no Livro B51 fls. 133 verso, propriedade n° 071752, registo 
de proprietário n° 163991G.

Valor base de venda: MOP$1,271,020.00 
São convidados todos os interessados na compra daquele bem a entregar na 

Secção Central deste Tribunal, as suas propostas, até ao dia 19 de Abril de 2022, 
pelas 17:45. Sendo que o preço das propostas devem ser superior ao valor acima 
indicado, devendo o envelope da proposta, conter, a indicação de “PROPOSTA EM 
CARTA FECHADA” bem como o “NÚMERO DO PROCESSO: CV1-18-0171-CEO”. 

No dia da abertura das propostas podem, querendo, os proponentes assistir ao acto.
Durante o prazo dos editais e anúncios, os proponentes, a fim de proteger os seus 

interesses, podem, caso queiram, antes de apresentar quaisquer propostas dirigir-se 
ao fiel depositário e comproprietário: 

CHAN LIN KIO, residente em 澳門慕拉士大馬路八達新村泰興樓6樓BT e; 
SIO TAK SENG, residente em澳門慕拉士大馬路八達新村泰興樓6樓BT.
O fiel depositários, por sua vez, estão obrigados a mostrar o bem a quem pretenda 

examiná-lo, podendo fixar as horas em que, durante o dia, facultará a inspecção.
Quaisquer titulares de direito de preferência na alienação do bem supra referido, 

podem, querendo, exercer o seu direito no próprio acto da abertura das propostas, 
se alguma proposta for aceite, nos termos do art. 787.° do C.P.C. 

Na R.A.E.M, 24/01/2022 
O JUIZ

Tang Chi Lai 
* 

A Escrivã Judicial Principal
Ana Capelo
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Advertisement

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CRIMINAL 

ANÚNCIO 
Execução de Sentença sob a forma Sumaria 

n.° CR2-20-0317-PCC-A 2° Juízo Criminal 
EXEQUENTE: LIAO FANGFANG, residente na China, “福建省
永安市永樂佳房37棟4-203室”.
EXECUTADA: WANG XUELING, residente em Macau, na  
Estrada de Seac Pai Van, n°s 908-1008, Edf. On Son, 20° andar “G”. 

***
FAZ-SE SABER que, nos autos acima indicados, são citados os 

credores desconhecidos do executado para, no prazo de QUINZE 
DIAS, que começa a correr depois de finda a dilação de VINTE 
DIAS, contada da data da segunda e última publicação do anúncio, 
reclamarem o pagamento dos seus créditos pelo produto do bem 
penhorado sobre que tenham garantia real, e que é o seguinte: 

BEM PENHORADO 
Denominação: Fracção autónoma designada por “C36”, do 36° 

andar C. 
Situação: em Macau na Avenida Leste do Hipódromo, n°s 412 a 

472, Avenida da Ponte da Amizade, n°s 96 a 230, Rua Central da 
Areia Preta, n°s 747 a 933, e Rua 1° da Maio, n°s 435 a 507. 

Fim: Para habitação. 
Número de matriz: 073975. 
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: 

22395-I.
***

Macau, 20 de Janeiro de 2022 
O Juiz 

Lei Wai Seng 
A Escrivã Judicial Adjunta 

Kuong I Kam
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A selecção de Cabo 
Verde despediu-se 
da Taça das Nações 
Africanas ao perder 
nos oitavos-de-final 
frente ao Senegal, 
por 2-0. Os ‘Tubarões 
Azuis’, porém, 
viveram uma série de 
contratempos durante 
a competição, e devem 
ser considerados como 
“uns heróis” pela sua 
prestação, segundo 
Humberto Évora, 
médico da equipa.

PEDRO ANDRÉ SANTOS

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

F
oi uma parti-
cipação algo 
inglória para 
Cabo Verde, 
que perdeu 

frente ao Senegal nos oitavos-
-de-final da Taça das Nações 
Africanas (CAN) e despediu-
-se da competição. Apesar de 
ter objectivos ambiciosos no 
evento, os ‘Tubarões Azuis’ 
deixam os Camarões, onde 
decorre a competição, com 
um sabor amargo e com a 

contou ainda que nem conse-
guiu ver a derradeira partida 
até ao final, já que teve que 
acompanhar o guarda-re-
des Vozinha ao hospital após 
um lance com Sadio Mané. 
O jogador do Liverpool cor-
ria isolado e saltou para ca-
becear a bola quando se deu 
um choque de cabeças com 
Vozinha, fazendo com que os 
dois jogadores caíssem de-
samparados. “Teve de ir para 
o hospital, fui com ele e não 
vi o resto do jogo. Sofreu uma 
concussão cerebral”, contou 
ao PONTO FINAL. 

O guarda-redes cabo-
-verdiano acabou expulso na 
sequência desse lance, uma 
decisão muito contestada 
pelos ‘Tubarões Azuis’. Nes-
sa altura, recorde-se, já Cabo 
Verde jogava com menos um 
jogador. Com superioridade 
numérica em campo, o Se-
negal pressionou mais o ad-
versário e conseguiu marcar 
pelo inevitável Mané, aos 63 
minutos, apenas cinco mi-
nutos depois da expulsão de 
Vozinha. Bamba Dieng, já 
nos descontos, sentenciou a 
partida ao fazer o 2-0.

“Fica esse amargo, te-
nho a certeza que se tivés-
semos em condições, não 
sei se o Senegal conseguiria. 
Eles têm outros argumen-

sensação de que poderiam ter 
ido mais longe. 

“Tanto o treinador com 
os jogadores são uns he-
róis. Temos lutado contra 
diversas adversidades que 
nunca pensei que pudessem 
acontecer assim num prazo 
acumulado, umas atrás das 
outras”, começa por dizer 
Humberto Évora.

Em declarações ao PON-
TO FINAL, o médico da equi-
pa cabo-verdiana falou das 
várias contrariedades que a 
equipa sentiu, desde casos de 
Covid-19 a uma intoxicação 
alimentar que afectou várias 
jogadores da equipa antes do 
jogo decisivo. “Tivemos qua-
tro ou cinco jogadores que 
logo à chegada tiveram Co-
vid, e tiveram em isolamen-
to no quarto, portanto cinco 
dias sem treinar. Quando 
recuperámos do primeiro foi 
outra leva de dois ou três. 
Depois viemos para este ho-
tel e estranhamente, dois 
dias antes [do jogo contra o 
Senegal], aparece um surto 
de gastroenterite, cerca de 
12 pessoas, 7 ou 8 eram joga-
dores”, lamentou Humberto 
Évora, recordando que vários 
atletas estiveram em campo 
medicados para conseguir 
superar as adversidades.

O médico da selecção 
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CARNEIRO
Carta do Dia: 6 de Ouros, que 
significa Generosidade.
Amor: Seja mais compreensivo 
com o seu par. A confiança 
trabalha-se. 
Saúde: Evite tomar bebidas 
alcoólicas. Proteja o fígado.
Dinheiro: Gaste dinheiro em algo 
que o deixe feliz. Seja generoso 
consigo.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 22, 
36, 45

TOURO
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Ouros, que significa Pessoa Útil, 
Maturidade. 
Amor: Aproveite os momentos em 
família. Ficará mais animado.
Saúde: Para combater a prisão 
de ventre coloque de molho duas 
ameixas pretas num copo de água 
e tome tudo. 
Dinheiro: Terá maturidade para 
fazer novos investimentos.
Números da Sorte: 7, 9, 15, 35, 
39, 41

GÉMEOS
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, 
que significa Viagem Longa, 
Partida Inesperada.
Amor: Surpreenda a sua cara-
metade com uma surpresa 
inesperada. 
Saúde: Diminua o consumo de 
sal. Tempere com alho, cebola e 
orégãos.
Dinheiro: Terá muita energia. O 
trabalho sairá favorecido. 
Números da Sorte: 12, 15, 24, 34, 
39, 41

CARANGUEJO
Carta do Dia: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. 
Amor: Aprenda a perdoar-se a si 
próprio. Ninguém é perfeito.
Saúde: Vigie a saúde.
Dinheiro: Aposte em novas ideias. 
Força! Imite a formiga e viverá 
sem fadiga.
Números da Sorte: 17, 26, 32, 39, 
45, 47

LEÃO
Carta do Dia: A Imperatriz, que 
significa Realização.
Amor: Esteja mais presente na 
vida dos seus filhos. Mostre-lhes o 
seu carinho.
Saúde: Cuidado com os esforços. 
Evite carregar pesos.
Dinheiro: Pode avançar com um 
novo projeto. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 35, 
45, 49

VIRGEM 
Carta do Dia: O Mágico, que 
significa Habilidade.
Amor: A indecisão poderá 
prejudicá-lo. Seja mais firme e 
alcance a estabilidade.
Saúde: Continue a ter cuidado 
com a alimentação. Está no bom 
caminho.
Dinheiro: Com habilidade, peça 
um aumento. Quem não arrisca 
não petisca!
Números da Sorte: 2, 7, 9, 13, 
35, 47

BALANÇA  
Carta do Dia: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. 
Amor: Será invadido por uma onda 
de romantismo. 
Saúde: Previna a anemia incluindo 
na dieta legumes de cor verde 
escura, como couve e agrião.
Dinheiro: A nível profissional tudo 
está encaminhado. Boa sorte. 
Números da Sorte: 1, 9, 26, 35, 
39, 41

ESCORPIÃO
Carta do Dia: 5 de Copas, que 
significa Derrota.
Amor: Seja tolerante e cultive a 
paz no seio familiar.
Saúde: Mantenha a memória a 
funcionar bem comendo frango e 
gema de ovo.
Dinheiro: Cuidado com novos 
investimentos. A época é de 
contenção.
Números da Sorte: 9, 15, 21, 25, 
28, 45

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Valete de Espadas, 
que significa Vigilante e Atento.
Amor: Uma nova amizade ou 
uma relação mais séria podem 
desenvolver-se nesta fase.
Saúde: Evite uma vida sedentária. 
Dance, caminhe. O importante é 
que se mexa.
Dinheiro: Atenção aos novos 
negócios. Aconselhe-se com quem 
sabe.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 
35, 41

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: A Justiça, que 
significa Justiça.
Amor: Revele os seus sentimentos. 
A sinceridade é sempre a melhor 
opção.
Saúde: Cuidado com uma dor que 
anda a incomodá-lo. Procure o 
seu médico.
Dinheiro: No trabalho, a justiça 
será feita. Seja otimista.
Números da Sorte: 2, 18, 23, 34, 
39, 45

AQUÁRIO
Carta do Dia: Ás de Paus, que 
significa Energia, Iniciativa.
Amor: O Cupido pode fazer das 
suas. Apaixone-se e seja feliz.
Saúde: Tendência para melhorar 
de um problema de saúde. 
Dinheiro: Obterá bons resultados 
graças ao seu espírito de iniciativa.
Números da Sorte: 9, 18, 21, 25, 
45, 47

PEIXES
Carta do Dia: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso.
Amor: O amor chegou para ficar. 
Seja otimista e aproveite esta fase.
Saúde: Proteja-se de constipações. 
Tome um suplemento de 
equinácea.
Dinheiro: Pense em formas de 
ganhar mais dinheiro. 
Números da Sorte: 2, 8, 9, 12, 
15, 48/ h

or
ós

co
po

Exposição de documentos 
históricos sobre as leprosarias 
em Ká-Hó
A EXPOSIÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL DE FORMA PERMANENTE 
VILA DE NOSSA SENHORA DE KÁ-HÓ. 

A luz no preto 
e branco  nas paredes 
da Creative Macau

“Visões” patentes 
na Fundação 
Rui Cunha 
Com curadoria de Lampo Leong, director do Centro de Artes 
e Design da Universidade de Macau, a exposição colectiva 
“Visões” procura mostrar “natureza interdisciplinar e multimédia 
de diversas práticas artísticas, apresentando uma mistura 
ecléctica de trabalhos criativos”. A “exploração artística”, 
composta por 30 trabalhos, fica patente até dia 22 de Janeiro.

“Seeing The Light In Black and White” (Ver a Luz em Preto e Branco) é a proposta 
da Creative Macau para os próximos tempos. Trata-se de uma exposição 
colectiva de fotografia que mostra o trabalho realizado a preto e branco por 
seis fotógrafos locais: Francisco Ricarte, Ieong Man Pan, Jason Lei, João Miguel 
Barros, Rusty Fox e Tang Kuok. A exposição estará patente até 19 de Fevereiro.

Escultura ao ar livre 
é a proposta da Taipa 
Village
A Taipa Village Cultural Association tem 
patente duas instalações de arte exclusivas da 
autoria do artista Wong Ka Long. “REVERIE” 
é a proposta da associação cultural que 
desvenda duas estruturas de bambu de três 
metros de altura desenhadas, cada uma com 
o seu tema: “Bless” e “Tea Room”. Ambas 
as esculturas estão decoradas com motivos 
militares  como uma espécie de capacetes 
em azul, verde e amarelo para evocar a 
arquitectura da vila da Taipa. Os capacetes são 
amarrados numa corda e pendurados como 
sinos. Refere a Taipa Village que “os visitantes 
serão tentados a interagir com as duas 
esculturas para explorar as suas características 
espaciais, texturas e temperaturas, bem como 
as suas conexões com o ambiente”.
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Canal Macau

13:30 Telejornal RTPi (Diferido)

14:30 Todos Por Todos

15:00 Ouro Verde Sr.1

15:50 Larva Sr.3

16:00 Os Ursos Boonie: Primavera em Acção

16:30 O Lugar Bom Sr.3

17:00 Conferência de Imprensa Saúde 
(Directo)

18:00 A Regra do Jogo (Repetição)

18:50 A Vida Privada dos Livros - Estreia

19:05 Vila Faia

20:00 Telejornal

20:45 Mistérios Inexplicáveis - Fim

21:10 Dez Grandes Segredos e Mistérios

21:40 A Regra do Jogo

22:30 TDM News

23:05 Teorias da Conspiração

23:45 Telejornal (Repetição)

00:30 TDM News (Repetição)

01:05 RTPi Directo

TDM DESPORTO

06:59 Open

07:00 Sport News

07:15 EFL 2020/2021 Highlight

07:45 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 
Introduction

07:55 Australian Open Tennis 2022 : Men’s 
Doubles - Semifinals (Live)

16:15 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 
Introduction

16:25 Australian Open Tennis 2022 : 
Women’s Singles - Semifinals (Live)

20:50 Sport News

20:55 Australian Open Tennis 2022 : 
Women’s Singles - Semifinals (Live)

22:50 Sport News

/ televisão

/ cinema Some Like It Rare

/ s
ug

es
tã

o

17H00 CONFERÊNCIA SERVIÇOS DE SAÚDE (DIRECTO)CANAL MACAU

UA GALAXY CINEMAS 

I am what I am
14h35, 18h20

Butt Detective
16h45

Spider-man: No Way Home
14h40, 15h45, 16h20, 19h, 
19h10, 22h

The Wolf and the Lion
18h10, 19h10, 20h10

Time
14h50, 20h20

Be Somebody
17h20

Pil’s Adventures
14h30, 16h35

Schemes in Antiques
15h, 16h15

Breakout Brothers 2
17h25

The King’s Man
19:10, 19:40

CINETEATRO

Spider-Man: No Way 
Home
14h, 19h

G Storm
16h45, 19h30, 21h45

The King’s Man
14h, 16h30, 19h, 
21h30

Cube
16h45, 21h45

West Side Story
14h, 19h

CINEMATECA

Some Like It Rare
19h

12:30 Making A New China

13:30 Bumiku Satu

14:00 Repeat of Good Morning Macau

14:30 SAI SHANG FUNG YUN JI (Repeat)

15:20 The Variety Gala (Repeat)

16:40 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 
Introduction

16:45 Super Ideas

17:05 China Revealed

17:15 It’s My Life (Repeat)

18:05 Singing China

18:30 All Is Well (Repeat)

20:00 Tara Oceans

21:00 SAI SHANG FUNG YUN JI

21:50 China Revealed

22:00 Thanks for Your Coming

22:40 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 
Introduction

22:45 China Revealed

22:55 Authentic China

23:05 Xing Guang Da Dao (Repeat)

00:30 Singing China (Repeat)

01:00 Close

23:00 BWF World Championships 2021 
(edited version) : Mixed’s Double - Round 
of 32

23:35 BWF World Championships 2021 
(edited version) : Men’s Single - Round of 16

00:20 Macau Sports 2022

01:00 Close

TDM ENTRETENIMENTO

06:29 Open

06:30 Singing China (Repeat)

07:00 Fashion Macau

07:30 All Is Well

09:10 China Revealed

09:30 TDM Focus

09:32 Made in Macau

09:40 Our Blissful Game

10:50 China Revealed

11:00 Our People, Our Life

11:20 Made in Macau

11:30 It’s My Life

12:20 Authentic China

O Poder da Destruição Criadora
Philippe Aghion, Simon Bunel, Céline 

Antonin
Temas e Debates, 2021 

A destruição criadora, uma ideia proposta 
por Joseph Schumpeter nos anos 1940, 
inspirada por sua vez nos escritos de Karl 
Marx sobre a obsolescência do capital, é o 
processo pelo qual as novas tecnologias vão 
substituindo as existentes, que se tornam 
obsoletas.
Este livro convida a repensar a história e os 
enigmas do crescimento através do prisma 
da destruição criadora e a pôr em causa um 
grande número de ideias preconcebidas, 
entre as quais:
Porque é que as revoluções tecnológicas e a 
automatização criam mais emprego do que 
aquele que destroem.
Porque não é o imposto o único meio de 
tornar mais justo o crescimento.
Porque não é a industrialização uma 
fase indispensável no processo de 
desenvolvimento.
Porque não é a taxa de carbono a única 
alavanca de um crescimento mais verde.
Porque é que, com políticas públicas 
adequadas, a destruição criadora não 
prejudica a saúde e a felicidade.
Porque é que a inovação precisa do 
mercado, do Estado, mas também de uma 
intervenção ativa da sociedade civil.

História das Terras 
e dos Lugares Lendários
Umberto Eco
Gradiva, 2021 

A nossa imaginação é povoada por terras 
e lugares inexistentes, da cabana dos 
sete anões às ilhas visitadas por Gulliver, 
do templo dos Thugs de Salgari ao 
apartamento de Sherlock Holmes.
Sabe-se que estes locais surgiram apenas 
graças à imaginação de um romancista ou 
de um poeta. Pelo contrário, nos tempos 
antigos, a humanidade construiu fantasias 
sobre locais considerados reais, como 
Atlântida, Mu, Lemúria, as terras da rainha 
de Sabá, o reino de Preste João, as Ilhas 
Afortunadas, o Eldorado, a Ultima Thule, 
Hiperbórea e o jardim das Hespérides, o 
local onde está guardado o Santo Graal, 
a rocha dos assassinos do Velho da 
Montanha, o país da Cocanha, as ilhas da 
Utopia, a ilha de Salomão e a Terra Austral, 
o interior de uma terra oca e o misterioso 
reino subterrâneo de Agarta.
Alguns destes locais animaram 
simplesmente lendas fascinantes 
e inspiraram algumas das mais 
esplêndidas representações visuais que 
são reproduzidas neste volume, outros 
constituíram obsessões para a fantasia 
alterada de caçadores de mistérios, outros 
ainda estimularam viagens e explorações 
que possibilitaram, a viajantes de todos os 
países em perseguição de uma ilusão, a 
descoberta de novas terras.”
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Restrições às viagens têm impacto mínimo 
na evolução de pandemia 

O 
Centro Europeu 
de Prevenção 
e Controlo das 
Doenças (ECDC) 
considera que 

restrições às viagens têm “impacto 
mínimo” anticovid-19, quando os 
Estados-membros da União Euro-
peia (UE) acordaram que vacinados 
ou recuperados não sejam subme-
tidos a medidas adicionais. “As 
medidas de viagem têm um im-
pacto mínimo na evolução da pan-
demia, especialmente agora que a 
variante Ómicron se tornou ou está 
prestes a tornar-se a variante pre-
dominante em toda a UE”, vinca o 
ECDC, em resposta escrita enviada 
à agência Lusa. 

A posição surge um dia depois 
de os Estados-membros da UE te-
rem acordado que pessoas com o 
Certificado Covid-19 válido, como 
vacinados ou recuperados, não 
devem ser alvo de “restrições adi-
cionais à livre circulação”, como 
testes ou quarentenas, para facili-

tar viagens. “Actualmente, o risco 
de infeção importada por viajantes 
internacionais não é diferente do 
risco de infeção nos países de des-
tino”, salienta a agência europeia 
de apoio aos países. Por esta altura, 
a UE assiste a um elevado ressur-
gimento de casos de infeção com 
o coronavírus SARS-CoV-2 princi-
palmente devido à elevada trans-
missibilidade da variante Ómicron, 
situação que, juntamente com altas 
taxas de vacinação, leva os espe-
cialistas a admitir uma passagem 
para a endemia em breve. “Uma 
parte dos casos da Ómicron ainda 
está relacionada com viagens, mas 
isto deve-se, em grande medida, ao 
facto de os casos de covid-19 nos 
viajantes serem ainda mais susce-
tíveis de serem sequenciados e re-
latados como tal”, explica o ECDC 
à Lusa. Os Estados-membros da UE 
acordaram na terça-feira que pes-
soas com o Certificado Covid-19 
válido, como vacinados ou recupe-
rados, não sejam submetidas a res-

trições adicionais à livre circulação. 
Na prática, isto significa que passa-
rá a haver uma abordagem baseada 
na pessoa, em vez das regiões de 
origem das viagens, assente no es-
tado de cada viajante face à vacina-
ção, teste ou estado de recuperação.

O objectivo é que quem tenha 
o Certificado Covid-19 da UE vá-
lido não seja sujeito a restrições 
adicionais à livre circulação, isto é, 
de nova testagem ou quarentenas, 
de forma a simplificar as regras e 
proporcionar previsibilidade. Ain-
da assim, é a cada Estado-mem-
bro que cabe a decisão final sobre 
viagens, sendo que Portugal, por 
exemplo, tem em vigor até 9 de 
Fevereiro a imposição de apresen-
tação de teste negativa na chegada 
ao país, mesmo para portadores de 
certificados válidos. Em causa está 
o Certificado Digital da UE, com-
provativo da testagem (negativa), 
vacinação ou recuperação do vírus 
SARS-CoV-2, que entrou em vigor 
na União no início de Julho de 2021.


