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OPINIÃO

Localizada mesmo em frente 
ao território de Macau, 
Hengqin é a maior ilha de 
Zhuhai e tem uma área de 
106,46 km2. O seu sistema 
ecológico está bem preser-
vado e é rico em flora e 

recursos marinhos. A sua localização torna-a um 
espaço ideal para acolher projectos de cooperação 
transfronteiriça entre Macau e Zhuhai. De acordo 
com o Plano Director, a ZCA de Hengqin deve de-
senvolver vigorosamente novas tecnologias, novas 
indústrias, novos formatos e novos modelos, inject-
ando um novo ímpeto no desenvolvimento de Macau 
a longo prazo. A partir da dotação de recursos e das 
fundações para o desenvolvimento, Macau e Zhuhai 
deverão concentrar-se no objectivo da diversificação 
do desenvolvimento industrial e económico de Ma-
cau. Além disso, Hengqin deverá desempenhar um 
papel importante para que Macau acentue a sua par-
ticipação no desenvolvimento da Área da Grande 
Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e para que 
Macau reforce também a sua integração na nova 
estratégia nacional de desenvolvimento da “dupla 
circulação”. Ao abrigo do princípio “Um País, Dois 
Sistemas”, Macau goza do estatuto de “porto livre” 
e mantém, por isso, ligações abertas e amplas aos 
mercados internacionais e ao mundo lusófono em 
particular. A ZCA de Hengqin tem disponível uma 
grande área de terreno e uma nova plataforma para 
que Macau possa tirar partido da sua qualidade de 
Região Administrativa Especial no estabelecimento 
de pontes entre a Área da Grande Baía (GBA, no 
acrónimo em inglês) e o resto do mundo, especial-
mente no reforço das ligações da China com o mun-
do lusófono. Ao potenciar essas ligações, a ZCA de 
Hengqin poderá não só funcionar como um motor 
mais potente para a recuperação económica de Ma-

cau, como também facilitar a participação da GBA 
nas actividades económicas internacionais (ou seja, 
a participação da China na chamada “circulação 
externa”). Ou seja, contribuirá para melhorar a ca-
pacidade global e a competitividade de Macau, ao 
mesmo tempo que apoiará o papel de liderança do 
polo Macau-Zhuhai na Área da Grande Baía e o 
desenvolvimento da margem ocidental do Rio das 
Pérolas.

A economia de Macau está largamente de-
pendente da indústria do jogo e das actividades 
comerciais e turísticas com ela relacionadas. Esta 
estrutura económica é frágil e vulnerável a cho-
ques externos e ao declínio da procura no merca-
do mundial. Macau precisa de diversificar mais a 
sua estrutura económica e gerar novos motores de 
crescimento para o futuro. Se quer recuperar dos 
severos golpes infligidos pela pandemia da COV-
ID-19 na sua economia, Macau tem de apostar tudo 
na transformação da sua estrutura económica, afa-
stando-se da actual concentração na indústria do 
jogo, a caminho de uma economia mais diversifi-
cada. Estando adjacente aos núcleos ou ‘clusters’ 
de produção manufactureira da China na Área da 
Grande Baía, onde as actividades económicas são 
vigorosas, o comércio próspero, e o capital, re-
cursos e talentos abundantes, Macau tem muito a 
ganhar com uma maior integração com Zhuhai e 
a demais economia da GBA. Macau e Zhuhai são 
complementares no desenvolvimento das indústri-
as do lazer e turismo, serviços comerciais, serviços 
financeiros, indústrias culturais e criativas, e me-
dicina tradicional chinesa.

Como afirma o Plano Director, o objectivo 
original do desenvolvimento de Hengqin é ajudar 
Macau a desenvolver uma economia moderada-
mente diversificada. E são quatro as áreas em que 
Macau pode desde já encaminhar-se para uma 

maior diversificação da economia. São elas: 1. In-
vestigação científica e tecnológica e manufactura 
topo de gama; 2. Medicina tradicional chinesa com 
marcas de Macau; 3. Indústrias culturais, turísticas, 
comerciais e de incentivos; 4. Indústria financeira 
de características modernas. O Governo da RAEM 
precisa de tomar medidas para melhorar as in-
fraestruturas de Hengqin e facilitar aos residentes 
de Macau a opção de trabalharem e viverem na 
ZCA de Hengqin. 

O desenvolvimento de Hengqin vai promover 
uma integração profunda dos serviços públicos e 
sistemas de segurança social de Macau na ZCA, 
proporcionar condições mais convenientes para os 
residentes de Macau estudarem, encontrarem em-
prego, iniciarem um negócio e ganharem a vida na 
zona de cooperação. Para criar um ambiente de vida 
habitável e viável para os residentes de Macau, a 
RAEM precisa de conceber um bom sistema de en-
quadramento legal que regule o desenvolvimento 
futuro de Hengqin. Será um desafio para a RAEM e 
para as autoridades do Continente fazerem bom uso 

A ZCA constituirá 
uma experiência 
para o estabelecimento 

de um novo sistema em que 
Guangdong e Macau possam 
discutir, construir e gerir 
conjuntamente o desenvolvimento 
de Hengqin e partilhar os seus 
eventuais benefícios. (...) 
Se resultar, será uma montra para 
as vantagens do exercício dos 
“dois sistemas” em Hengqin.”

A 5 de Setembro de 2021, o Governo Central divulgou o plano de construção de uma Zona de Cooperação 
Aprofundada de Guangdong-Macau em Hengqin (o Plano Director), uma ilha em Zhuhai fronteira à Região 
Administrativa Especial de Macau. Foi uma boa notícia para o desenvolvimento futuro de Macau. A Zona de 
Cooperação Aprofundada de Hengqin (ZCA de Hengqin) trará grandes oportunidades a Macau e à sua futura 

diversificação económica. Irá integrar ainda mais Macau e Zhuhai através de uma zona de crescimento conjunto 
em Hengqin e aproximar Macau do desenvolvimento nacional e da Grande Baía. 

Zona de Cooperação Aprofundada Guangdong-Macau em Hengqin

Oportunidades e Desafios

dos benefícios dos “dois sistemas” na criação de 
um sistema regulador específico, conducente a um 
modelo de cooperação na gestão de Hengqin. Insti-
tuições e pensamento inovadores serão necessários 
para ligar os “dois sistemas” em Hengqin. A ZCA 
constituirá uma experiência para o estabelecimento 
de um novo sistema em que Guangdong e Macau 
possam discutir, construir e gerir conjuntamente o 
desenvolvimento de Hengqin e partilhar os seus 
eventuais benefícios. Integrar regras e mecanismos 
governamentais na gestão das futuras actividades 
económicas e sociais de Hengin é algo nunca antes 
realizado pelas duas partes. Se resultar, será uma 
montra para as vantagens do exercício dos “dois 
sistemas” em Hengqin. 

Outro desafio é a atracção de talentos para 
trabalhar em Hengqin. Profissionais de áreas como 
finanças, medicina tradicional chinesa, arquitec-
tura, investigação de alta tecnologia e design, 
que tenham com qualificações práticas obtidas 
no estrangeiro, serão altamente solicitados para 
a futura ZCA de Hengqin. A RAEM terá de cri-
ar, em cooperação com as autoridades do Conti-
nente, um sistema que possa atrair talentos à ZCA 
e regulamentar devidamente o seu recrutamento. 
Por exemplo, o Plano Director prevê o lançamen-
to de negócios transfronteiriços de liquidação de 
renminbis (RMB) e apoio a investidores nacion-
ais e estrangeiros que utilizem RMB em projectos 
transfronteiriços de capital de risco, bem como em 
investimentos e actos de comércio relacionados. 
O Governo Central vai também baixar o limiar de 
ingresso a instituições financeiras financiadas por 
Macau, no estabelecimento de bancos e companhi-
as de seguros, o que levará ao reforço dos laços de 
Macau com os mercados financeiros offshore em 
Hong Kong. No entanto, há escassez de talentos 
na indústria financeira de Macau. A RAEM precisa 
de abrir mais as suas portas a talentos do exterior, 
e em particular a talentos chineses residentes no 
estrangeiro. São também necessários mais esforços 
para ligar a educação, os serviços médicos e soci-
ais e outros serviços públicos e sistemas de segu-
rança social de Macau com as práticas correntes no 
Continente. Macau tem tudo a ganhar com o estu-
do da experiência de cooperação entre Shenzhen 
e Hong Kong. As restrições às deslocações trans-
fronteiriças, tanto para residentes chineses do Con-
tinente como para os residentes de Macau, deverão 
ser atenuadas. As leis tributárias de Macau apli-
cam-se igualmente aos residentes do Continente 
chinês que trabalhem em empresas de Macau em 
Hengqin. Isto deverá atrair mais talentos de todo 
o país para trabalharem e abrirem novos negócios 
na ZCA de Hengqin. Acresce a tudo isto a necessi-
dade de um melhor sistema de certificação profis-
sional para atrair mais talentos do estrangeiro.

O desenvolvimento da Zona de Cooperação 
Aprofundada de Hengqin, como se afirma no título 
deste artigo, proporciona oportunidades e desafios. 
A ZCA virá facilitar os fluxos transfronteiriços de 
vários elementos económicos e ajudar a criar novas 
indústrias e novos modelos de negócio para a econo-
mia de Macau, injectando um novo ímpeto numa 
economia que sai muito enfraquecida do impacto 
do Covid-19. O futuro desenvolvimento integrado 
de Macau e Hengqin ajudará, assim, a promover o 
desenvolvimento económico moderadamente diver-
sificado de Macau no longo prazo.

•
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As fundações 
dos edifícios 
estão já concluídas. 
Construção de escolas 
de apoio começa 
por estes dias.

Cerca de duas dezenas de gruas estão 
a trabalhar a ritmo intenso ao longo da 
Av. Gang’ao, na Zona de Cooperação 
Aprofundada de Hengqin. É o novo 

bairro destinado a residentes de 
Macau que começa a ganhar forma. 
Segundo a Macau Renovação Urbana, 
S.A., empresa que se responsabiliza 
pela realização do projecto, estão 
agora a ser efectuadas escavações 
de terraplanagem e a ser construídos 
pisos subterrâneos, esperando-se 
que esta fase do empreendimento 
esteja concluída até Junho deste ano. 
Ao mesmo tempo, tem agora início a 
construção da escola primária e do 
jardim infantil previstos no projecto.  
Delimitado a leste pela Av. Zhongxin, 
a sul pela Pequena Montanha de 

Novo Bairro de Macau avança Hengqin,  a oeste pela Av. Tianyu e 
a norte pela Av. Gang’ao, o projecto 
“Novo Bairro de Macau” abrange 
uma área de cerca de 190 mil metros 
quadrados e tem uma superfície de 
construção que ronda os 620 mil m2. 
Primeiro projecto especificamente 
destinado à fixação de residentes de 
Macau na China continental, integra 
espaços para habitação, educação, 
serviços comunitários e cuidados 
médicos, entre outras funções. 
“No final de 2021, foi concluída 
a implantação de cerca de 3000 
estacas”, disse Chen Runqi, um 
dos responsáveis do “Novo Bairro 
de Macau”. “As obras subterrâneas 
principais, a construção de grande parte 
do projecto, as obras de acabamento, 

estradas e instalações ecológicas serão 
realizadas ao longo do ano, com vista 
a completar a cobertura da estrutura 
principal em Dezembro, esperando-se 
que seja tudo concluído e entregue em 
meados de 2023.”  
O empreendimento contempla a 
construção 27 edifícios residenciais e 
um total de 4,200 fracções autónomas, 
incluindo cerca de 200 unidades 
habitacionais reservadas a técnicos 
especializados. Estão também 
previstos postos de saúde, escolas e 
centros de serviços para idosos e para 
comunidades familiares. Os residentes 
de Macau que se mudarem para este 
novo bairro em Hengqin continuarão 
a usufruir dos padrões de bem-estar 
social da RAEM, garante Chen Runqi, 

DINIS CHAN /dinis.chan@pontofinal-macau.com 

HENGQIN

já que em áreas como a educação e os 
cuidados de saúde os serviços serão 
operados pelas mesmas entidades 
que os têm a seu cargo em Macau. A 
escola e o jardim de infância anexos 
ao projecto terão 18 e 12 turmas, 
respectivamente. 
De acordo com a empresa Macau 
Renovação Urbana, estão a ser 
seguidos padrões de qualidade de 
Macau na concepção e construção dos 
edifícios, designadamente em matéria 
de revestimentos, áreas comuns e 
mobilidade dos residentes.
Para quem conduza veículos 
motorizados, o “Novo Bairro de Macau” 
dista pouco mais de 5 minutos do Posto 
Fronteiriço de Hengqin e oferece cerca 
de 4 mil lugares de estacionamento. 

Estudo | Residentes da RAEM na expectativa

Trabalhar na Grande Baía sim, viver talvez não

Os estudos não são de 
agora. Foram iniciados 
em 2018 e resultam da 
criação de uma equi-

pa de investigação política da Área da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kon-
g-Macau, no âmbito do Centro de Es-
tudos de Macau da UM. O lançamento 
desta equipa de projecto tinha em vista 
investigar e analisar a receptividade da 
opinião pública da RAEM quanto à in-
tegração na Grande Baía e as condições 
para isso oferecidas aos residentes da 
RAEM, bem como da maior ou menor 
aceitação de medidas de política gover-
nativa que tenham sido – ou que sejam, 
entretanto – tomadas para o efeito.

Recolhidos os dados dos primei-
ros quatro anos de investigação, Agnes 
Lam, directora do Centro de Estudos de 
Macau da UM, entende que “o apoio 
dos residentes de Macau às políticas da 

Grande Baía permaneceram basicamen-
te inalteradas”. No entanto, admite que 
“a manifestação de vontade para deslo-
cações (regulares) à GBA diminuiu”.

Ex-deputada à Assembleia Legisla-
tiva, Agnes Lam defende que a crise de 
saúde publica vivida nos últimos anos 
teve impacto no posicionamento da po-
pulação de Macau face ao projecto de 
integração da Grande Baía, sobretudo 
em matéria de circulação transfrontei-
riça. É a leitura que faz com base em 
dois estudos efectuados com três anos 
de intervalo, entre 2018 e 2021. 

O primeiro, um inquérito sobre 
a adesão dos residentes da RAEM e 
as opiniões que manifestavam nas re-
des sociais, referia que só 37,9% dos 
inquiridos estavam dispostos a viver 
e trabalhar nas cidades do Continente 
abrangidas pela área da Grande Baía. E 
se a pergunta fosse feita a reformados, 

os números subiam, mas muito pouco, 
ficando abaixo ainda dos 50 por cento.

O segundo inquérito, realizado três 
anos depois em parceria com o Centro 
de Incubação de Negócios para Jovens 
de Macau, indicava que só apenas 30% 
dos residentes com idades entre os 15 
e os 35 anos estavam dispostos a viver, 
trabalhar, investir e abrir um negócio 
numa cidade do Continente da Grande 
Baía, apesar dos mesmos inquiridos ma-
nifestarem um apoio ao projecto na casa 
dos 57 por cento.

Para Agnes Lam, trata-se de “um 
embate entre o ideal e a realidade”. Os 
residentes locais parecem acreditar po-
liticamente no projecto de integração 
entre as 9 cidades da Grande Baía, mais 
Macau e Hong Kong, mas têm aparente-
mente mais dúvidas quanto aos aspectos 
práticos envolvidos, se estiver em causa 
uma mudança para o Continente. “As 

pessoas sentem que poderá funcionar 
no futuro, mas para já ainda têm dúvi-
das”, salienta a directora do Centro de 
Estudos de Macau. “Haverá que fazer 
uma comparação mais a longo prazo. 
(...) Falta a concretização de políticas 
de habitação, emprego e apoio ao em-
preendedorismo, que possam atrair os 
residentes da RAEM para as cidades da 
Grande Baía”, esclarece.

Os resultados dos estudos desen-
volvidos apontam para uma maior ade-
são à GBA de profissionais ligados ao 
sector financeiro, tecnologias de ponta 
e indústrias culturais. Mesmo nestes 
casos, porém, o entusiasmo parece ser 
atenuado pela falta ou natureza dema-
siado abstracta da informação disponi-
bilizada pelas autoridades. Agnes Lam 
acha necessária uma maior promoção 
das vantagens competitivas da Grande 
Baía, no âmbito dos serviços públicos 
e também na comunicação social. “Não 
parece que às pessoas seja apontado um 
caminho com clareza”, lamenta. 

Questão não abrangida ainda pelos 
inquéritos, a possibilidade de uma fuga 
de talentos da RAEM para a Grande 
Baía não deixa a ex-deputada espe-
cialmente apreensiva. “A Grande Baía 
não significa a expulsão de residentes 
locais, antes oferece uma alternativa de 
vida, por que se opta ou não com total 
liberdade”, defende. “O Governo (da 
RAEM) deve encorajar e criar as condi-
ções para que as pessoas permaneçam. 
“O mundo das pessoas de Macau pode 
ser grande. Devemos encorajar a socie-
dade ou o Governo a criar condições 
para que as pessoas permaneçam em 
Macau. Mas ninguém deve ser forçado 
a viver em Macau”.

O Centro de Estudos 
de Macau está a tomar
 o pulso à forma como 
os habitantes da RAEM 
reagem às políticas de 
integração na Grande Baía. 
Os dados mais recentes 
mostram que a maioria ainda 
hesita em mudar de casa. 
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que eu visse que teria vantagens”. Para 
ser mais aliciante para os profissionais 
da saúde de Macau quererem exercer 
em Hengqin, “as condições de trabalho, 
técnicas e remuneratórias” são fac-
tores-chave, na opinião de Évora.

O médico Rui Furtado também 
concorda com a ideia, frisando que é 
necessário haver um sistema de cre-
denciação dos médicos locais para tra-
balharem no interior da China. “Acho 
que é uma boa ideia, desde que os méd-
icos estejam credenciados para isso. 
Tem de haver alguém que credencie os 
médicos”, reitera. Furtado aponta que 
a possibilidade traria benefícios aos 
médicos de Macau, uma vez que deverá 
proporcionar mais oportunidades de tra-

balho. Rui Fur-
tado aproveita 
também para 
dizer que os 
médicos do 
serviço público 
em Macau de-
veriam poder 
exercer em insti-
tuições privadas, 
não só em Heng-

qin, mas também em Macau.
Victorino Trovoada diz também 

que esta é “uma boa iniciativa, porque 
Macau é um território muito pequeno e 
haver uma região onde os médicos de 
Macau possam exercer, claro que é sem-
pre uma mais valia”. Também o pediatra 
chama a atenção para as limitações dos 
médicos do serviço público de Macau, 
que poderão ser colmatadas com esta 
iniciativa de Hengqin.

Para atrair médicos de Macau para 
Hengqin, “será preciso que haja garan-
tias de que os médicos possam exercer na 
plenitude das suas funções do outro lado”. 
Notando que ainda são escassos os por-
menores da medida, o médico diz que, “se 
houver condições e se se puder exercer de 
forma conveniente em Hengqin, claro que 
as pessoas vêem com bons olhos”. Por 
outro lado, o médico Peres de Sousa nota 
que ainda não são conhecidos detalhes 
sobre a iniciativa e, por isso, diz apenas 
que não acredita que a possibilidade de 
exercer em Hengqin “seja importante para 
os médicos portugueses” em Macau.

*com Catarina Chan

André Vinagre *  / andre.vinagre@pontofinal-macau.com |  FOTOGRAFIA Eduardo Martins / arquivo

HENGQIN

Hong Kong e Macau tinham de passar 
nos exames de qualificação do conti-
nente para exercerem nos hospitais do 
continente. No entanto, agora também 
podem receber qualificações, inscreven-
do-se no local da prática.

MÉDICOS DE MACAU DIZEM 
QUE MEDIDA TRARÁ BENEFÍCIO 

AOS CLÍNICOS LOCAIS

Chan Iek Lap, médico local e deputa-
do à Assembleia Legislativa (AL), diz 
ao PONTO FINAL que esta é uma ini-
ciativa “muito boa”, uma vez que vai 
permitir que “os profissionais de saúde 
locais tenham mais escolhas e mais 
caminhos para as suas carreiras”, já que 
Macau “é uma cidade pequena”.

No entanto, no seu entender, a ini-

ciativa vai favorecer os médicos mais 
experientes, e não tanto os jovens aca-
bados de formar. “Os jovens da nossa 
profissão enfrentam sempre dificul-
dades no início da carreira, sem receber 
muito dinheiro nos primeiros empregos, 
até às vezes têm de gastar o seu dinheiro 
para aprender nas clínicas ou hospitais”, 
refere, apontando que os novos hospi-
tais deverão querer recrutar médicos 
mais velhos e experientes.

“No entanto, acho que pode haver 
mais políticas de subsídios para ajudar 
os jovens médicos a terem oportuni-
dades para trabalhar, aprender e formar-
em-se em hospitais de Hengqin, para 
que possam iniciar a sua carreira com 
menos dificuldades”, sugere.

A legislação que vai facilitar o 
exercício da medicina por clínicos de 

Macau em Hengqin reflecte o “projecto 
global que é a integração de Macau na 
Grande Baía”, comenta Mário Évora. O 
médico diz também que “é positivo”.

O cardiologista lembra que há 
médicos do interior da China que ex-
ercem a profissão em Macau e diz que 
tornar esse intercâmbio bilateral seria 
“um avanço”. “Não é só trazer profis-
sionais da China para aqui, mas também 
levar daqui para a China, com especial 
incidência em Hengqin, que é uma zona 
que politicamente está decidida como 
sendo o próximo passo, um passo espe-
cífico e concreto no acesso de Macau ao 
mercado da China, progressivamente”.

Mário Évora diz mesmo que ele 
próprio não rejeitaria trabalhar em Heng-
qin no futuro: “Não colocaria de parte 
exercer em Hengqin a partir do momento 

Não 
colocaria 

de parte exercer 
em Hengqin a 
partir do mo-
mento que eu 
visse que teria 
vantagens” 
Mário Évora

Saúde | Portas abertas a profissionais da RAEM e do exterior 

Médicos moderadamente optimistas

Fórum visita Parque 
de Medicina 
Tradicional Chinesa

Uma delegação do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau visitou 
o Parque Científico e Industrial de 
Medicina Tradicional Chinesa da Zona de 
Cooperação entre Guangdong e Macau, 

em Hengqin, a fim de se inteirar da 
situação, do planeamento para o futuro e 
do estado da cooperação com os Países 
de Língua Portuguesa.
A delegação foi chefiada pelo secretário-
geral do Fórum, Ji Xianzheng, e 
acompanhada na visita pela presidente 
do Conselho de Administração do Parque, 
Lu Hong, que fez uma apresentação 
sobre o andamento dos trabalhos. Áreas 
visitadas: a Plataforma de Intercâmbio e 
Cooperação Internacional para a Medicina 

Tradicional, a Plataforma de Inspecção 
de Qualidade e a Oficina de Produção à 
Escala-Piloto de Boas Práticas de Fabrico 
(BPF). 
No final da visita, Ji Xianzheng manifestou 
a disponibilidade do Secretariado 
Permanente do Fórum para continuar 
a promover o intercâmbio económico 
e comercial entre o Interior da China, 
Macau e os Países de Língua Portuguesa, 
em articulação com o planeamento geral 
do desenvolvimento de Hengqin.

Zhuhai deverá introduzir 
nova legislação no futuro 
para que profissionais de 
saúde de Macau, Hong 
Kong e estrangeiros possam 
exercer na Ilha da Montanha. 
Ao PONTO FINAL, os 
médicos de Macau mostram-
se optimistas quanto à 
possibilidade, mas estão à 
espera de mais pormenores.

Há nova legislação a 
caminho para per-
mitir que médicos 
estrangeiros, de 
Macau e de Hong 

Kong possam exercer em Hengqin. De 
acordo com uma nota no site das autori-
dades de Hengqin, Zhuhai vai introduz-
ir novos regulamentos para permitir que 
mais profissionais de saúde de Hong 
Kong, Macau e estrangeiros trabalhem 
na Zona de Cooperação Aprofundada de 
Gaungdong-Macau. 

A legislação a ser implementada tem 
como objectivo “proporcionar mais co-
modidade aos residentes de Macau para 
trabalharem e viverem na Zona de Co-
operação Aprofundada em Hengqin”. As 
novas regras de qualificação profissional 
transfronteiriça também já tinham sido 
aplicadas em outras áreas, como a arqui-
tectura, o direito e turismo, por exemplo.

Recorde-se que um total de 204 
residentes de Hong Kong e Macau já 
foram credenciados para exercerem 
advocacia em cidades da Grande Baía. 
Há também 60 médicos de Macau que 
exercem as suas funções no Hospital de 
Hengqin. Anteriormente, os médicos de 
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Usado primeiro medicamento importado 
ao abrigo de programa de cooperação 

A clínica am-
b u l a t ó r i a 
Zhuhai Heng-
qin Zhenlin, 
detida intei-

ramente por empresários de Ma-
cau, abre as portas neste mês de 
Abril, oferecendo uma alternativa 
adicional de tratamento médico 
e reabilitação aos habitantes da 
RAEM e da ilha da Montanha. 

A clínica foi licenciada em Ja-
neiro último, depois de se ter torna-
do, em Setembro do ano anterior, a 
primeira instituição médica a esta-
belecer-se em Hengin ao abrigo do 
CEPA (Acordo de Estreitamento da 
Parceria Económica entre Macau e 
a China Continental). A clínica vai 
começar por prestar serviços de pre-
venção e convalescença, essencial-
mente em doenças relacionadas com 
distúrbios de envelhecimento e sono, 
ou com tensão arterial elevada.

A clínica ocupa uma área de 
1,300 m2, estando prevista a en-
trada em funcionamento de de-
partamentos de medicina interna, 
cirurgia, dermatologia e medicina 
desportiva. Uma decoração onde 
sobressaem papel de parede em 
tons de damasco, sofás coloridos, 
plantas verdes frescas e até piscinas 

Saúde | Novo espaço

Abre este mês em Hengqin a primeira clínica 
com capitais de Macau

fazem-na sobressair de outras insti-
tuições médicas.

As instalações médicas estão 
concentradas na Vila Zhenlin, que 
se encontra entre o primeiro lote de 
projectos aprovados pelo Governo 
da RAEM para se instalarem em 
Hengqin. 

O responsável da clínica, Zhu 
Jianling, observou que o instituto 

irá popularizar novos conceitos de 
convalescença médica aos residentes 
da área da Grande Baía Guang-
dong-Hong Kong-Macau e pro-
porcionar-lhes melhores estilos de 
vida. Zhu acrescentou esperar que a 
clínica se torne uma referência, con-
tribuindo assim para atrair à Zona de 
Cooperação Aprofundada um maior 
número de empresas com capitais de 

Macau, e potenciando um maior in-
tercâmbio entre profissionais da área 
da saúde dos dois lados. 

O mesmo responsável referiu 
ainda que a clínica vai contratar 
trabalhadores do Continente chinês 
e também de Macau, para que pos-
sam em conjunto fazer uso das mais 
recentes tecnologias médicas ex-
istentes no mundo.

“É mais do que um tratamento 
melhor, é também um alívio 
financeiro”, disse o paciente 
Tian após receber no hospital 
oftalmológico Dennis Lam, 
de Zhuhai, a injecção de 
Brolucizumab, primeiro 
medicamento a ser introduzido 
na cidade ao abrigo do 
programa “Hong Kong and 
Macau Medicine and Equipment 
Connect”.
Brolucizumab é utilizado 
para tratar a degeneração 
macular relacionada com o 
envelhecimento, uma doença 
ocular que causa perda de 
visão progressiva. É também 
o primeiro medicamento 

oftalmológico a ser introduzido 
nas cidades da Grande Baía, 
desde o lançamento do 
programa de cooperação na 
área da medicina com Macau e 
Hong Kong, em finais de 2020.
O programa permite a hospitais 
nas cidades do Continente da 
Grande Baía a utilização de 
medicamentos e dispositivos 
médicos aprovados por 
Macau e Hong Kong sem 
qualquer certificação prévia 
da Administração Nacional de 
Produtos Médicos.
De acordo com paciente Tian, 
até aqui vinha recebendo 5 
ou 6 injecções por ano para 
combater a doença. Com o novo 

medicamento, o número anual 
de injecções pode ser reduzido 
para 3 ou 4.
“Em comparação com o 
tratamento existente, a 
capacidade de Brolucizumab 

de absorver e controlar o 
líquido intraretinal permite 
um intervalo de dosagem 
mais longo”, explicou a equipa 
médica do hospital de Zhuhai.

Fonte: GD
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Árbitros laborais de Macau 
participaram pela primeira 
vez na audiência do 
julgamento de um conflito 
laboral em Henqin. À medida 
que existe uma interacção 
cada vez mais frequente 
entre a China e Macau, as 
autoridades querem criar 
mais instituições para 
oferecer uma resolução 
alternativa de litígios 
transfronteiriços e incluir a 
participação de especialistas 
de Macau para procurar uma 
solução extrajudicial.

Um caso de conflito 
laboral transfron-
teiriço relacionado 
com Macau foi 
julgado, no dia 23 

de Março, pelo 1.º Tribunal Arbitral do 
Conselho de Arbitragem de Conflitos 
Laborais no âmbito da Zona de Cooper-

A AGTech expande-se para o 
mercado da tecnologia financeira 
da Grande Baía, depois de concluir 
a aquisição da empresa de Macau 
que detém o MPay. A Macau Pass, 
empresa agora vendida ao Grupo 
Alibaba, tal como todas as suas 
subsidiárias, opera na RAEM desde 
2006, onde foi a primeira empresa 
do ramo a emitir cartões inteligen-
tes sem contacto para pagamento 
de serviços. Numa fase inicial, os 
cartões eram usados unicamente 
para pagamento de tarifas de 
autocarro, mas com o passar dos 
anos o seu uso estendeu-se ao 
pagamento de outros serviços, 
como estacionamento, restauração 
e consumo retalhista. Até à data 

foram emitidos mais de 3 milhões 
de cartões.
A Macau Pass lançou posterior-
mente o MPay, primeira plataforma 
de pagamento móvel em Macau, que 
inovou e impulsionou o desenvolvi-
mento do pagamento electrónico 
em Macau. As principais funções do 
MPay incluem transferências, pag-
amentos online e offline de serviços 
como contas de telefone, água, 
electricidade e gás e transportes pú-
blicos. Mais de 90% dos residentes 
de Macau são utilizadores do MPay. 
Desde 2019, a MPay é a primeira 
instituição financeira com sede 
offshore autorizada ao uso trans-
fronteiriço de carteiras electrónicas 
no Interior da China.

Justiça | Estreia de árbitros laborais da RAEM

Macau marcou presença 
em Tribunal Arbitral 

Grupo Alibaba 
absorve Macau Pass

“Vamos cooperar com o governo 
local para transformar Macau numa 
cidade inteligente do século XXI”, 
disse o presidente da AGTech, Sun 
Ho, na cerimónia em que foi anun-
ciada a compra da Macau Pass. 
Dados da Autoridade Monetária 
e Cambial referem que o número 
de transacções de pagamento 
móvel em Macau aumentou de 
65,5 milhões em 2020 para 193 
milhões em 2021, representando 
um aumento de 194%. Crescimen-
to idêntico, na ordem dos 192%, 
teve o valor total das transacções: 
de 6,3 mil milhões de patacas em 
2020 para 18,5 mil milhões de 
patacas em 2021.
“A conclusão da aquisição da 
Macau Pass constitui um marco 
importante para a AGTech, esta-
belecendo uma base sólida para 
a futura expansão estratégica do 
Grupo no âmbito do ecossistema 
dos negócios de pagamento e 

serviços financeiros. Ao abrigo 
da política das Linhas Gerais do 
Planeamento para o Desenvolvi-
mento da Grande Baía Guang-
dong-Hong Kong-Macau, estamos 
convictos de que a Macau Pass 
se tornará o líder da inovação da 
tecnologia financeira local, por 
forma a promover a diversificação 
adequada da economia de Macau 
e o crescimento da indústria da 
tecnologia financeira local, bem 
como aprofundar a interligação 
das infra-estruturas financeiras 
móveis de Macau, da Grande 
Baía, da Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong 
e Macau e do Interior da China. A 
partir daqui, vamo-nos preparar 
para ingressar num mercado com 
1,4 bilião de potenciais utentes, 
explorar conjuntamente oportuni-
dades no exterior e promover o 
grande ciclo económico internac-
ional.”, adicionou Sun Ho.

ação Aprofundada entre Guangdong e Ma-
cau em Hengqin. Os árbitros laborais de 
Macau, Chang San Chi e Joaquim Vong, 
participaram na audiência do julgamento. 
Esta é a primeira vez que se incluíram ár-
bitros laborais de Macau na composição de 
Tribunal Arbitral colectivo do Conselho de 
Arbitragem de Conflitos Laborais

Apurou-se que um trabalhador 
não-residente do interior da China, após a 
expiração da sua autorização de trabalho 
numa empresa de Macau e o seu regres-
so ao continente, suscitou posteriormente 
um conflito com a empresa referente ao 
pagamento de remuneração laboral e com-
pensação económica devido à rescisão 

contratual. O trabalhador em causa 
apresentou várias provas documen-
tais de Macau, e o caso envolveu o 
julgamento de prova transfronteiriça.

Chang San Chi e Joaquim Vong, 
árbitros laborais de Macau que par-
ticiparam neste caso, são advogados 
que exercem a actividade de advo-
cacia em Macau, fazendo também 
parte de ‘joint-ventures’ de Heng-
qin, entre escritórios de advocacia 
da China Continental, Hong Kong 
e Macau, e por isso estão familiar-
izados com as sociedades e regimes 
jurídicos de Guangdong e Macau.

O responsável da Direcção dos 
Serviços Comerciais da Zona de Co-
operação Aprofundada em Hengqin 
disse acreditar que, no futuro, vai ha-
ver mais pessoas colectivas e singu-
lares da RAEM a trabalhar e a viver 
em Hengqin, e as relações laborais 
vão ser cada vez mais diversificadas, 
o que trará também novos desafios 
no domínio de arbitragem laboral. 
As autoridades pretendem criar um 
Centro de Mediação na resolução de 
conflitos laborais e contratar mais 
mediadores de Hong Kong e Ma-
cau para participarem na mediação 
extrajudicial de conflitos laborais, 
de modo a construir um mecanismo 
mais eficiente e diversificado para a 
resolução de conflitos com as carac-
terísticas de Hengqin.

Recorde-se que o Comité Per-
manente do Assembleia Popular 
Municipal de Zhuhai aprovou em 
votação, em 31 de Março do ano 
passado, o “Regulamento do Tribu-
nal Arbitral Internacional de Zhu-
hai”, sendo a segunda legislação 

autárquica destinada à instituição de 
arbitragem na China, que entrou em 
vigor em 1 de Maio. Em 16 de Agos-
to, foram estabelecidos a Direcção e o 
Conselho Fiscal e Auditoria do Tribunal 
Arbitral Internacional de Zhuhai (sigla 
em inglês, “ZCIA”), criando assim uma 
estrutura organizacional que facilita o 
processo de tomada de decisões, a im-
plementação de acções e a fiscalização. 
Segundo estatísticas actualizadas, ao 
longo de três anos, o ZCIA julgou 2.171 
casos, com um valor total superior a 1,5 
mil milhões de renminbis.

À medida que cada vez mais resi-
dentes de Macau vão viver e trabalhar 
para Hengqin, e empresas de Macau 
marcam a sua presença em Hengqin, 
surgem cada vez mais casos trans-
fronteiriços com mais complexidade e 
nova tipicidade na Zona de Cooperação 
Aprofundada em Hengqin, fazendo com 
que a procura de profissionalismo e in-
ternacionalização da equipa interna da 
instituição esteja também a aumentar. 

Zhuhai quer explorar a interconexão 
dos sistemas de arbitragem e mediação 
entre Guangdong, Hong Kong e Macau, 
nos campos do comércio internacion-
al, finanças e propriedade intelectual, 
construindo uma ponte para o reconhe-
cimento mútuo das legislações das três 
jurisdições distintas. Paralelamente, a 
cidade vizinha de Macau continua a re-
forçar os serviços jurídicos para a arbitr-
agem relacionada com os estrangeiros e 
melhorar o regime, explorando o estabe-
lecimento de mecanismos de arbitragem 
em conjunto com as instituições de arbi-
tragem dos países abrangidos pela inicia-
tiva ‘Faixa e Rota’.

Fonte: Guangdong Today

DINIS CHAN /dinis.chan@pontofinal-macau.com 
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É uma longa lista de 
projectos que acaba 
de ver confirmado 
o financiamento em 
2022 pela Comissão 

de Desenvolvimento e Reforma da 
província de Guangdong. Abrange a 
Fase II do Posto Fronteiriço de Heng-

qin, empreendimentos imobiliários, 
vias rodoviárias e ferroviárias, centros 
de lazer e entretenimento e projectos 
industriais.

A Fase II do Posto Alfandegário de 
Hengqin e a plataforma de transportes 
que lhe está associada vai ter 800 mil-
hões de renminbis para trabalhos de 

engenharia civil e instalação electrome-
cânica ao longo deste ano. Até ao final 
do ano passado tinham já sido gastos no 
projecto 18,5 mil milhões de RMB, o 
que representa pouco mais de 70% do 
investimento total.

O Novo Bairro de Macau poderá 
contar com 1,6 mil milhões de renmin-

bis. Trabalhos nos leitos das estradas, 
pontes e túneis continuarão a realizar-se 
na ligação rodoviária para o Aeroporto 
de Hengqin-Zhuhai (Jinwan), com uma 
extensão de 22,8 km e um investimento 
este ano de 1,3 mil milhões de RMB.

Na Cidade Científica de Hengqin 
vão ser investidos 500 milhões de ren-

Economia | Financiamentos confirmados

Parque temático e posto fronteiriço 
entre os projectos-chave 

Novas medidas 
de apoio 
às empresas

Arrendamento para hab-
itação e comércio, custo de 
vida dos empregados das 
empresas, despesas com re-
crutamento e energia, trans-
portes e serviços educativos 
são algumas das áreas alvo 
de medidas de apoio às 
empresas agora anunciadas 
pela Zona de Cooperação 
Aprofundada de Hengqin.
O pacote de incentivos 

prevê que os subsídios para 
arrendamento de escritórios 
concedidos a empresas de 
alta tecnologia passem de 
três para cinco anos, de-
scendo o valor para metade 
nos últimos dois anos. A ab-
ertura de cantinas é também 
flexibilizada.
Para quem opte por tra-
balhar e viver em Hengqin, 
foram também ajustados os 
subsídios de arrendamento e 
subsistência: subiram agora 
para 20 mil e 8 mil renmin-
bis, caso os beneficiários 
tenham grau universitário ou 
inferior.
Aos investidores de Ma-

cau são oferecidos sub-
sídios para arrendamento 
de escritórios e espaços 
comerciais, e para projectos 
de investigação e desen-
volvimento. Os investidores 
da RAEM poderão também 
ser premiados em função de 
receitas obtidas e de marcas 
que venham a registar na 
ZCA de Hengqin.
Em matéria de serviços edu-
cativos, as autoridades pro-
metem atrair à ilha da Mon-
tanha instituições educativas 
de prestígio para oferecer 
educação de alta qualidade, 
em escolas primárias e jar-
dins de infância.

BNU automatiza 
documentos 
de crédito 

A sucursal de Hengqin do 
Banco Nacional Ultramarino 
permite agora aos residentes 
de Macau, Hong Kong e 
Taiwan que simplesmente 

minbis ao longo de 2022, montante des-
tinado a edifícios de escritórios, centros 
de conferências e exposições, estações 
de transporte público, parques de esta-
cionamento à superfície e subterrâneos, 
áreas comerciais, dormitórios e canti-
nas. 

Além disso, a província de Guang-
dong orçamentou 2,3 mil milhões de 
RMB para proceder a obras de valor-
ização do Parque Temático Oceânico 
de Chimelong, investimento que será 
canalizado para um museu de ciên-
cias marinhas, um parque desportivo, 
um colégio de formação turística e 
um jardim botânico de espécies raras. 
Também o desenvolvimento da Aca-
demia de Liderança e Inovação Harrow, 
localizada na Cidade Criativa e Cultural 
de Laisun, teve luz verde para o arran-
que da segunda fase, financiada com 
500 milhões de renminbis.

Entre os novos projectos agora 
incluídos no orçamento da província 
de Guangdong contam-se o troço fer-
roviário de alta velocidade entre Heng-
qin e Hezhou, com uma extensão de 
22,5 quilómetros e um custo estimado 
em 12 mil milhões de RMB; a base de 
produção de semicondutores Geehy 
(3,2 mil milhões de RMB); e o projecto 
de circuitos integrados Wisewave, com 
origem em Macau (2,6 mil milhões de 
RMB).

O Governo de Cantão vai financiar 
1,570 projectos-chave em toda a provín-
cia de Guangdong, num investimento 
total de 7,67 triliões de renminbis e uma 
despesa para este ano na casa dos 900 
mil milhões de RMB.

digitalizem a autorização de 
entrada no Continente chinês 
sempre que queiram obter 
uma impressão segura, fiável 
e instantânea de um relatório 
de crédito pessoal, emitido 
pelo Centro de Investigação 
de Crédito do Banco Popular 
da China. Os relatórios são 
utilizados para empréstimos 
e hipotecas.
O BNU é a primeira institu-
ição financeira de Macau 
a prestar este serviço em 
Hengqin. O relatório é emiti-
do numa máquina de consul-
ta automática recentemente 
colocada em funcionamento 
na filial.
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CARLOS CID ÁLVARES (BNU) 

cos, que não têm uma rentabilidade 
muito elevada, pois são empresas que 
têm muito bom risco. Nós chegámos a 
1 bilião de patacas de crédito e é muito 
por força disso que os resultados surgi-
ram.

– Qual é a relação com o crédito atri-
buído em Macau?
C.C.A. – Ainda é de 1 para 25. Mas acre-
ditamos que daqui a 10 anos, talvez seja o 
contrário. Não digo 25 para 1, mas é bem 
capaz de ser já superior em Hengqin. 

P.F. – Desses projectos em que o BNU 
participou, há algum que gostaria de 
realçar?
C.C.A. – Nós participámos num projecto 
imobiliário de um grande grupo empre-
sarial de Macau, que teve imenso suces-
so. Venderam os apartamentos todos a 
uma velocidade enorme, e neste momen-
to conservam a parte comercial. Foi um 
projecto interessante de apoiar e o crédi-
to foi já todo reembolsado ao sindicato 
bancário formado para o efeito.

 
P.F. – Que dificuldades tem encontra-
do nos primeiros tempos de opera-
ção? Se se pudesse colocar na pele de 
legislador, o que mudaria no enqua-
dramento legal da actividade bancá-
ria em Hengqin vis a vis as institui-
ções financeiras estrangeiras?
C.C.A. – Eu ainda não estava cá, mas nós 
arrancámos este projecto em 2015/2016 
e depois abrimos a sucursal em 2017, na 
altura com um consultor externo. Quem 
cá estava fez um estudo muito apurado, a 
operação foi aprovada pela Caixa Geral 
de Depósitos e sabíamos as dificuldades 
que iríamos encontrar. No fundo, estáva-
mos a abrir uma sucursal que, na prática, 
é um pequeno banco, com tudo diferen-
te: infraestrutura informática distinta, 
back-office distinto, estrutura comercial 
distinta, e a funcionar com as regras vi-
gentes na China Continental. Consegui-
mos ultrapassar as dificuldades, a opera-
ção tem sido auditada pelas autoridades 
chinesas e estamos satisfeitos com os 
resultados, tendo em conta que tivemos 
de começar do zero. O que é que seria 
interessante para nós? Porventura abri-
ríamos agências com mais facilidade se 
as regras de funcionamento fossem as de 
Macau. Vamos ver: o futuro dirá se vai 
ser esse o caminho ou não.

P.F. – A situação, tal como existe ac-
tualmente, pode pôr em causa a ex-
pansão em Hengqin?
C.C.A. – Nós temos uma infraestrutura 
muito poderosa em Macau, com inter-
net banking, com apps, com todo o tipo 
de serviços para prestar aos clientes. 
Em Hengqin, a infraestutura não é tão 
poderosa. Permite, basicamente, crédito 
e depósitos. Não temos lá cartões de 
crédito, não temos online banking, não 
temos apps. Para abrir lá várias agências, 
teríamos de investir muito na infraestrutu-
ra. Naturalmente, seria muito mais vanta-
joso para nós se pudéssemos fazer uso da 
infraestrutura que temos em Macau.

P.F. – Que investimento seria neces-
sário para montar lá esse tipo de in-
fraestrutura?
C.C.A. – Não consigo quantificar. Mas, 
seguramente, larguíssimos milhares de 
milhões de patacas.

Ponto Final – No início de 2017, o 
BNU inaugurou a sua primeira su-
cursal na zona de cooperação apro-
fundada de Hengqin, ao abrigo do 
CEPA (o Acordo de Estreitamento 
da Parceria Económica entre Macau 
e a China Continental). Este investi-
mento, confessou num evento públi-
co, deverá demorar algum tempo a 
recuperar. Quando tempo prevê que 
seja necessário para o investimento 
ser rentabilizado?
Carlos Cid Álvares – Depende do cres-
cimento de novos projectos em Heng-
qin, mas esperamos dentro de 2 anos 
ter a totalidade do investimento recu-
perado. Foi um investimento em capital 
na casa dos 300 milhões de patacas, se 
bem que o investimento em imobiliza-
do, em software e hardware, tenha ron-
dado os 50 milhões. No ano passado, 
já tivemos um lucro de 14 milhões de 
patacas e, portanto, contamos recuperar 
o investimento ao fim de 7 anos (entre 
2017 e 2024). Acreditamos que vamos 
continuar a ter resultados positivos e 

estamos satisfeitos porque este é um 
investimento estruturante: Hengqin é o 
futuro de Macau, numa relação muito 
semelhante à existente entre Shenzhen 
e Hong Kong. Hengqin tem três vezes 
a área de Macau, há uma aposta fortís-
sima na diversificação da economia de 
Macau e esse processo deverá passar 
por Hengqin.

P.F. – O que está na base desses resul-
tados positivos?
C.C.A. – O crescimento do crédito, 
basicamente. Estamos a apoiar empre-
sários de Macau que investem em Hen-
gqin e é fundamentalmente daí que vêm 
estes resultados. Pontualmente fazemos 
algumas operações com residentes de 
Hong Kong e do Continente chinês, mas 
o grosso da coluna são empresários de 
Macau que investiram em imobiliário. 
Fazemos também algumas operações 
com empresas chinesas que estão cota-
das na bolsa de Hong Kong e que têm 
rating internacional. São normalmente 
operações sindicadas, com outros ban-

“Hengqin é o futuro de Macau”
A primeira agência do BNU 
em Hengqin abriu há cinco 
anos e já está a dar lucros. 
O presidente da comissão 
executiva do banco quer 
agora expandir a operação 
até Cantão e acredita que 
em 10 anos o volume 
de negócios do BNU na 
Grande Baía possa superar 
o de Macau – sobretudo se 
forem alteradas regras de 
funcionamento que ainda 
afectam o investimento na 
região vizinha.

Sabíamos 
as dificuldades 

que iríamos encontrar. 
No fundo, estávamos 
a abrir uma sucursal que, 
na prática, é um pequeno 
banco. (...) Porventura 
abriríamos agências com 
mais facilidade se as regras 
de funcionamento fossem 
as de Macau.”
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 A primeira agência do BNU em Hengqin, aberta em 2017.

 
P.F – Quais são, por outro lado, as 
grandes vantagens de Hengqin? E 
que peso acredita que possa vir a ter 
na operação do BNU, por exemplo 
num horizonte a 5 anos? 
C.C.A. – O acesso ao mercado do In-
terior da China, o aparecimento de um 
novo polo de crescimento para em-
presas de Macau, em particular para 
certas indústrias, e o facto de ser uma 
zona de comércio livre são as principais 
vantagens. Há vontade política para que 
Hengqin aconteça. Há uma aposta forte 
do governo chinês na diversificação da 
economia de Macau, em quatro pilares 
fundamentais, um dos quais é justamen-
te o das indústrias financeiras. Por outro 
lado, têm vindo a ser criados incenti-
vos que fazem com que os empresários 
possam apostar naquela zona, nomea-
damente os empresários da China Con-
tinental, porque têm uma taxa reduzida 
de imposto sobre o rendimento, que vai 
até 15%, consideravelmente mais bai-
xa do que a do Interior da China e que 
compara bem com a de Macau, que é 
de 12,5%. Tem subsídio de habitação 
para residentes de Macau que decidam 
trabalhar e viver em Hengqin, há uma 
facilitação na fronteira da passagem 
de pessoas e serviços, ligação à China 
Continental com linhas de alta veloci-
dade, infraestruturas modernas e espaço 
para implantação de unidades indus-
triais. Acredito que em 5 anos Hengqin 
será já substancialmente diferente e 
poderá ter um peso bem maior na con-
ta de exploração do BNU. Gostaria de 

cau, permitindo aos residentes da 
Grande Baía a aquisição de produtos 
financeiros transfronteiriços, através 
dos diferentes sistemas bancários. A 
maioria dos bancos chineses de Ma-
cau já participa no projecto, mas o 
BNU ainda não aderiu a esta inicia-
tiva. Porquê?
C.C.A. – O BNU tem todo o interesse 
em entrar e está a trabalhar para esse 
efeito. É uma iniciativa interessante, 
que pode desenvolver o tema da gestão 
de activos. Infelizmente, como nós não 
temos uma presença na China Continen-
tal muito forte, teremos de encontrar um 
parceiro de negócios. Os outros bancos, 
os bancos chineses de Macau, fazem 
essas parcerias com as suas casas-mãe, 
ao passo que o BNU terá de estabelecer 
uma parceria com um banco na China 
que não tenha presença ainda em Macau 
– se tiver, não precisará do BNU. Já ti-
vemos abordagens com dois potenciais 
interessados e estamos a trabalhar para 
que isso venha a acontecer. Mas ainda 
não chegou o momento para podermos 
avançar o nome do banco com quem va-
mos estabelecer essa parceria.
 
P.F. – A emissão de títulos de dívida 
do Estado em RMB sinaliza o apoio 
do Governo Central ao desenvolvi-
mento do sector financeiro de Macau. 
Como está o BNU a posicionar-se em 
relação a esta área?
C.C.A. – O BNU apoia totalmente este 
projecto e temos estado sempre muito 
próximos do Governo e dos outros ban-
cos, nomeadamente numa operação de 
mercado de títulos de dívida que ocorreu 
e que teve bastante sucesso. Julgo que os 
investidores estão bastante contentes por-
que foram títulos emitidos em renminbis 
e, entretanto, o RMB valorizou-se acima 
dos 10%, a somar a uma taxa de juro in-
teressante na casa dos 3%. Para o desen-
volvimento deste mercado falta talvez 
escala a Macau, já que estamos a falar de 
apenas 600 mil habitantes. Mas, como há 
vontade política, know-how e uma central 
de valores mobiliários já instalada, é uma 
questão de se encontrar interessados em 

região, nomeadamente através do estabe-
lecimento de joint-ventures com empre-
sários de Macau, que conhecem melhor 
esta realidade. Seria positivo para todos: 
ajudaria à diversificação económica de 
Macau e abriria novos mercados aos em-
presários dos países de expressão portu-
guesa.

P.F. – O papel do Fórum de Macau 
para a Cooperação entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa pode ser 
importante?
C.C.A. – O papel do Fórum pode ser 
muito importante, mas até agora a sua 

actuação tem sido mais predominante 
na relação de investimento da China nos 
países de expressão portuguesa. Acredito 
que esse vector inverso, digamos assim, 
não tenha sido ainda uma grande preo-
cupação do Fórum, estando esse papel a 
ser desempenhado pelo IPIM. No dia em 
que o Fórum tiver também esse vector 
de intervenção, acredito que vai ajudar a 
atingir aquele desiderato. 
 
P.F. – Em Outubro do ano passado, a 
AMCM lançou o Projecto de Gestão 
Financeira Transfronteiriça (“Weal-
th Management Connect”) em Ma-

>>>

lançar as bases para o aproveitamento 
desta oportunidade, por exemplo abrin-
do mais agências em Hengqin e uma em 
Guangzhou (Cantão).

P.F. – Como analisa o crescimento de 
Hengqin, muito rápido em termos de 
construção, mais lento em termos de 
povoamento?
C.C.A. – Há 30 anos, Shenzhen era uma 
povoação com 100 mil habitantes; hoje 
é uma cidade com 10 a 12 milhões de 
habitantes, extremamente bem estru-
turada, cheia de espaços verdes e sede 
de inúmeras empresas de alta tecno-
logia. Creio que o mesmo se poderá 
passar com Hengqin. A pandemia pode 
ter atrasado de alguma forma todo este 
projecto, mas havendo vontade política, 
capacidade financeira e estímulos para 
os empresários, as coisas vão acontecer. 
Não tenho dúvidas quanto a isso.

P.F. – A concorrência no Interior da 
China será, seguramente, difícil de 
enfrentar. Quais as vantagens compe-
titivas que o BNU pode apresentar?
C.C.A. – Aqui coloca-se a questão de um 
dos pilares do desenvolvimento de Ma-
cau passar por ser uma plataforma para o 
investimento entre a China e os países de 
expressão portuguesa. O BNU é um ban-
co que pertence ao universo CGD, com 
forte presença na Europa e nos países de 
língua portuguesa (em cinco deles tem, 
aliás, o maior banco). E isso será uma 
mais-valia muito importante, a partir do 
momento em que esses países tomarem 
melhor conhecimento sobre o que se está 
a passar nesta região. A Grande Baía tem 
metade da área de Portugal, mas tem um 
PIB que é 40% do PIB da Alemanha e 
70% do PIB de Itália, 12% do PIB da 
China, 5% do PIB dos Estados Unidos. E 
as perspectivas de crescimento são muito 
animadoras: o PIB da Grande Baía está 
agora nos 1,7 triliões de dólares e pen-
sa-se que daqui a 10 anos poderá estar 
nos 4,2 triliões, com 80 milhões de con-
sumidores. As empresas dos países de 
expressão portuguesa, que por vezes se 
mostram assustadas com a dimensão do 
mercado chinês, poderão focar-se nesta 

Têm aparecido 
empresários 

(de países ocidentais) 
que, ao esbarrarem com 
algumas das dificuldades 
que estão a acontecer 
em Hong Kong, estão 
a pensar em Macau 
como uma alternativa 
para os seus negócios.”

ENTREVISTA
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áreas a desenvolver. Há duas áreas em 
que há grande procura de quadros. Uma 
delas é a área de controlo (auditorias, 
gestão de risco, compliance), que tem 
sido objecto de uma maior atenção por 
parte das autoridades bancárias de todo 
o mundo – e a AMCM não é excepção. 
Há hoje uma grande preocupação para 
que a gestão das instituições financeiras 
esteja de acordo com os padrões mais 
exigentes que existem nos Estados Uni-
dos, na Europa ou na China, e para que 
os negócios não deixem de obedecer às 
regras dos checks & balances. A outra 
área é a informática, onde a falta de qua-
dros em Macau temos vindo a resolver 
através do recrutamento em Zhuhai, o 
que de resto terá sido feito por muitas 
outras empresas. Nas outras áreas, Ma-
cau está hoje dotada, felizmente, de uni-
versidades de grande qualidade (duas 
delas estarão até entre as 300 melhores 
em todo o mundo), que têm vindo a 
gerar quadros qualificados e que pode-
rão dar boa resposta às necessidades.  

P.F. – Há factores externos que po-
derão influenciar o desenvolvimento 
da actividade económica e financei-
ra no curto e médio prazo, nomea-
damente a pandemia e a guerra na 
Europa. Como encara o impacto de 
ambas?
C.C.A. – Relativamente à pandemia, o 
BNU adaptou-se muito bem e os me-
canismos, tanto sanitários como os de 
acompanhamento de moratórias e de 
exposição de riscos, estão a ser cons-
tantemente monitorizados. Quanto à 
guerra, espero que uma solução seja 
encontrada num futuro próximo e que 
não exista uma escalada da mesma. 
Se assim for, acredito que o impacto 
possa ser reduzido para o BNU e para 
a própria economia de Macau. Se a 
guerra na Europa continuar a escalar, 
toda a gente irá sofrer. Haverá quebra 
de consumo, menor importação de 
bens da China, menor actividade eco-
nómica – e a economia de Macau não 
deixará de ser afectada por tudo isso.

>>>

Palestras, concertos, 
exposições, demons-
trações gastronómicas 
e outras manifestações 
culturais, com convi-

dados locais e do exterior, vão integrar 
o programa de comemorações do 120º 
aniversário da presença do BNU em 
Macau, a realizar em Outubro – assim 
as medidas anti-pandemia o permitam.

É ainda cedo para avançar nomes, 
mas Carlos Cid Álvares garante que é 

objectivo do BNU “celebrar condigna-
mente os 120 anos”, até para “retribuir o 
enorme carinho com que sempre fomos 
tratados em Macau”.

A sede do banco vai também ser ob-
jecto de remodelação, trabalho entregue 
por concurso ao arquitecto Bruno Soa-
res, que tinha já sido o autor do grande 
projecto de ampliação das instalações do 
BNU dos anos 90. “Vamos modernizar a 
sede, mas sem deixar de valorizar o seu 
lado histórico”, sublinha o presidente da 

comissão executiva do banco. A criação 
de um núcleo museológico é um projec-
to que está a ser pensado, mas que ainda 
não deverá arrancar este ano.

Eis algumas das datas mais mar-
cantes dos 120 anos do BNU em Ma-
cau, que um futuro museu não deixará 
de assinalar:

1902, 20 de Setembro – Inaugura-
da a primeira agência do BNU em Ma-
cau, localizada no nº. 9 da Rua da Praia 
Grande, num prédio que pertencia a D. 

Anna Theresa Ferreira, antiga Condessa 
de Senna Fernandes.

1906 – Emitidas as primeiras notas 
próprias de Macau. Entregue a Caixa do 
Estado ao BNU, cujas instalações são 
transferidas para o rés-do-chão do anti-
go Palácio do Governo. O banco passa 
a estar representado em Hong Kong por 
intermédio da empresa Rozario & Cia.

1926, 1 de Março – Inaugurado o 
edifício da Av. Almeida Ribeiro onde 
ainda hoje se encontra a sede do BNU.

BNU vai celebrar 120 anos em Macau
1952 – Lançada a primeira emis-

são de moeda metálica divisionária de 
cunho português, sendo proibida a cir-
culação das moedas de outros países no 
território.

1975 – Filial do BNU ganha maior 
autonomia face à casa-mãe, com a ge-
rência a dar lugar a uma direcção.

1980 – Transita para o Institu-
to Emissor de Macau o privilégio da 
emissão de notas. Mas o BNU passa a 
funcionar como agente e banqueiro do 
Instituto, e também como Caixa de Te-
souro do território.

1987 – Na Declaração Conjunta 
Luso-Chinesa sobre o futuro de Macau, 
fica definido que o BNU passa a ser o 
agente directo do território na emissão 
de moeda, acumulando essa função com 
a de Caixa do Tesouro. 

1993 – BNU abre agência em 
Zhuhai.

1995 – Governo de Pequim con-
firma que BNU continuaria a ser ban-
co emissor em Macau pelo menos até 
2010. Esta função, entretanto partilhada 
com o Banco da China, irá manter-se no 
mínimo até 2030, depois de duas reno-
vações de 10 anos.

1997 – Concluído o projecto de 
remodelação e ampliação da sede do 
BNU, do arquitecto Bruno Soares, com 
a colocação de uma estrutura moderna 
sobre o antigo edifício e a preservação 
da fachada tradicional.

2000 – Alcançado acordo com o 
Governo da RAEM, ao abrigo do qual o 
BNU continua a ser Agente do Tesouro.

2001 – Anunciada a fusão do Ban-
co Nacional Ultramarino e da Caixa Ge-
ral de Depósitos. A sucursal de Macau 
do BNU passou a ser uma sociedade 
subsidiária da CGD com sede em Ma-
cau.  

2017 – Aberta a sucursal do BNU 
em Hengqin (ilha da Montanha).

Macau está 
hoje dotada, 

felizmente, de universidades 
de grande qualidade, 
que têm vindo a gerar 
quadros qualificados 
e que poderão dar boa 
resposta às necessidades.”  

ciso construir a infraestrutura e atrair in-
tervenientes, sejam eles originadores, ca-
sas de investimento, brokers, agências de 
rating, casas de custódia, etc. E não nos 
podemos esquecer que estamos encosta-
dos a Hong Kong, que é uma praça finan-
ceira gigante, conhecida mundialmente 
– Shenzhen, idem na China –, e que por 
isso, embora Macau possa ter o seu espa-
ço, não se anteveja que possa concorrer 
directamente com essas praças.

P.F. – Hong Kong tem sido fortemente 
penalizada pela pandemia e também 
por questões políticas, ao longo dos 
últimos anos. Que influência poderá 
ter isso para o sector financeiro de 
Macau?
C.CA. – Penso que poderá ser uma 
oportunidade para Macau. Ainda on-
tem, a falar com uns colegas de um ban-
co internacional, diziam-me que têm 
aparecido empresários que, ao esbarra-
rem com algumas das dificuldades que 
estão a acontecer em Hong Kong, estão 

emitir dívida aqui em Macau, porque in-
vestidores acho que existem. O problema 
é ainda encontrar nos países de expressão 
portuguesa, salvo no Brasil e em Portugal, 
entidades que tenham rating internacio-
nal, um aspecto que é muito importante 
para que haja confiança dos investidores.
 
P.F. – Acredita na viabilidade da 
criação de um mercado de valores 
mobiliários em Macau com alguma 
expressão? 
C.C.A. – Estão a ser dados passos nesse 
sentido, embora talvez não à velocidade 
em que o Governo gostaria que aconte-
cesse. Mas já se montaram operações 
de leasing que não existiam, o factoring 
é uma realidade que pode acontecer no 
curto prazo, na área da gestão de acti-
vos este tema do wealth management na 
área da Grande Baía já está a funcionar, 
a emissão de dívida já ocorreu, enfim, 
todos os dias estão a acontecer coisas e 
é natural que o projecto venha a ser bem 
sucedido. Só que vai levar tempo. É pre-

a pensar em Macau como uma alternati-
va para os seus negócios, nomeadamen-
te em matéria de trading. Empresas que 
faziam negócios de importação e ex-
portação entre a China Continental e os 
seus países, ocidentais, estarão a equa-
cionar começar a operar em Macau – e 
isso pode ser uma mais-valia para todos. 
 
P.F – Uma das dificuldades mais apon-
tadas ao desenvolvimento do sector é 
a falta de quadros qualificados. Como 
está o BNU a lidar com este problema?
C.C.A. – Apostando na formação nas 
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ZHUHAI

Os números, cita-
dos pelo gabinete 
governamental, 
impressionam: 

são já mais de 2,100 as empresas 
locais de alta tecnologia instala-
das na ZCA de Hengqin, a que se 
juntam mais de 1,000 projectos 
empresariais de Macau e Hong 
Kong. Destaque para o cluster in-
dustrial bio-farmacêutico e para as 
indústrias de produção de circuitos 

integrados, com crescimento acel-
erado em 2021. Na área da inves-
tigação, as autoridades salientam o 
início da construção do Instituto de 
Investigação Tecnológica Industri-
al GDAS, bem como a conclusão 
da construção do Laboratório de 
Ciência e Engenharia Marinha do 
sul de Guangdong.

Hengqin atraiu no ano passa-
do 33 empresas financeiras e in-
stituições de serviços da RAEM. 

de placa única de Macau entrou 
também em funcionamento no 
ano passado.

Virando as atenções para 
o município de Zhuhai de uma 
forma mais vasta, o Gabinete de 
Reformas e Desenvolvimento 
sublinha a construção de novos 
parques industriais para a pro-
dução de equipamentos eléctri-
cos topo de gama, células solares 
e impressoras a laser, bem como 
os fortes investimentos realizados 
na área dos transportes, nomeada-
mente na construção da ponte de 
Honghe, via ferroviária de alta 
velocidade Zhuhai-Zhaoqing e 
expansão do aeroporto de e ex-
pansão do aeroporto de Jinwan, 
entre outros. 

Em 2021, o valor total das 
importações e exportações do mu-
nicípio de Zhuhai foi de 332 mil 
milhões de renminbis, um aumen-
to de 21,5 por cento face ao ano 
anterior.

2021 foi o primeiro ano do 
14º Plano Quinquenal da China 
(2021-2025). Os investimentos 
realizados obedecem a um plano 
de trabalho aprovado em Março 
do ano passado, para tornar Zhu-
hai numa Zona Económica Espe-
cial “modernizada e internacion-
alizada, na nova era do socialismo 
com características chinesas”.

O Gabinete de Reformas e Desenvolvimento 
de Zhuhai considera que o ano de 2021 foi 
particularmente bem sucedido na construção 
do projecto da Grande Baía. E aponta a 
criação da Zona de Cooperação Aprofundada 
de Hengqin, em Setembro, como um dos 
resultados mais positivos.
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FOSHAN

Zona financeira 
já conta com mais 
de 250 empresas 
de gestão de fundos
 
O fundo de orientação de dupla 
inovação do distrito de Foshan 
Nanhai ultrapassou os 150 mil 
milhões de renminbis. Há dias, 
numa cerimónia de assinatura de 
projectos-chave promovida pela 
Guangdong Financial High-tech 
Zone, aderiram à iniciativa mais 
duas dezenas de instituições. Na 
ocasião, foi também lançada uma 
plataforma de serviços de gestão 
de fundos de capital de risco pela 
Qiandeng Lake Venture Capital 
Town, que oferece um sistema 
de monitorização de risco com 
base em big data e tecnologia de 
blockchain.
Ni Quanhong, vice-director da 
Administração de Supervisão 
Financeira Local da província de 
Guangdong, afirmou na cerimónia 
que, sendo a única cidade finan-

ceira a nível provincial na China, 
a Qiandeng Lake Venture Capital 
Town “tem vindo a atrair um 
grande número de instituições 
financeiras e projectos de finan-
ciamento”, sendo que o passo 
seguinte, considera o mesmo re-
sponsável, “é fazer esforços con-
certados e trabalhar arduamente 
para apoiar o aprofundamento da 
reforma com desenvolvimento 
inovador, e criar conjuntamente 
uma nova situação de desen-
volvimento integrado do ouro, da 
ciência e da indústria”. 
Dados mostram que o volume 
real de investimento no fundo da 
Qiandeng Lake Venture Capi-
tal Town já acumulou 79,4 mil 
milhões de renminbis, com um 
total de 1.106 projectos inves-
tidos, abrangendo indústrias da 
Internet, serviços de informação, 
biomedicina, protecção ambien-
tal, novos materiais, semicondu-
tores, fabrico de ponta e outras 
indústrias-chave apoiadas pelo 
Estado, dos quais mais de 25% 
dos projectos foram investidos 
em empresas locais de Foshan.

Lançada em Outubro, a plata-
forma transfronteiriça de gestão 
do património conta já com a par-
ticipação de 18 bancos no progra-
ma piloto.

O Plano de Talentos de Zhu-
hai ajudou, entretanto, a introduz-
ir quase 30 mil técnicos especial-
izados no mercado de trabalho ao 
longo do ano de 2021, 260 mil 
nos últimos três anos. O relatório 
salienta ainda que foram tomadas 
medidas para apoiar o empreende-
dorismo e o emprego de jovens de 
Macau e Hong Kong em Zhuhai. 
Em 2021, registaram-se em Heng-
qin 59 empresas de construção 
e 308 técnicos de Macau e HK, 
589 guias turísticos receberam li-
cenças para exercício profissional 
e 60 médicos receberam certifica-
dos de prática a curto prazo. Foi 
concedido um total de 13,89 mil-
hões de renminbis em subsídios 
de emprego e empreendedorismo 
a jovens de Macau e Hong Kong, 
e concedidos empréstimos no val-
or de 220 milhões de RMB para 
micro, pequenas e médias empre-
sas detidas por empresários de 
Macau.

Finalmente, o município de 
Zhuhai emitiu autorizações de 
residência para 120 mil pessoas 
em 2021. E a política que permite 
a entrada em Hengqin de veículos 

Economia | Execução do Plano Quinquenal

Autoridades fazem balanço positivo 
da Grande Baía
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A ideia de CY Leung 
é criar uma escola sem fins 
lucrativos para crianças 
da Região Administrativa 
Especial vizinha na zona 
de Cantão. Espera-se 
que a Minxin Hong Kong 
School receba já uma 
primeira fornada de alunos 
em Setembro, no começo 
do próximo ano lectivo. 
Uma parceria firmada com 
o campus da Universidade 
de Ciência e Tecnologia 
de Hong Kong (HKUST) 
em Cantão pretende 
dar outra bagagem 
de conhecimento às crianças.

GUANGZHOU

ferência Consultiva Política do Povo 
Chinês (CCPPC), referiu ainda que “a 
escola convidará alunos de outras insti-
tuições do continente, bem como do ex-
terior, para ficarem nos seus dormitórios. 
Ainda assim, quando falamos em alunos 
do exterior, a ideia passa apenas pelo 
recrutamento em Hong Kong, Taiwan e 
Macau”.

O inglês será usado como língua 
veicular, embora os alunos possam estu-
dar mandarim e aprender poesia chinesa 
antiga, a fim de aumentar a sua formação 
em cultura chinesa. A escola também terá 
como objectivo promover habilitações 
para a resolução de problemas e raciocí-
nio lógico dos alunos. Os estudos gerais 
serão ministrados em formato bilingue.

A cerca de 1,7 quilómetros do 
campus da Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Hong Kong (HKUST) 
em Cantão, as duas instituições deci-
diram firmar uma parceria. Professores 
e alunos de pós-graduação da HKUST 
irão dar palestras e sessões temáticas na 
escola para ajudar os alunos a aprender 
uma ampla gama de tópicos, entre os 
quais inteligência artificial, big data, 
fintech, biotecnologia, Internet das Coi-
sas, piloto automático, robôs, materiais 
avançados, manufactura inteligente e 
microelectrónica, entre outros.

As duas instituições de ensino tam-
bém estabeleceram programas como o 
esquema do Jovem Cientista e o es-
quema do Jovem Empreendedor para 

ZHONGSHAN

Educação | Parceria estratégica 

Ex-Chefe do Executivo de Hong Kong 
funda escola em Nansha

permitir que os alunos da Minxin Hong 
Kong School tenham a possibilidade 
de experimentar a vida universitária e 
participar em eventos no campus uni-
versitário.

Partindo de um conceito em torno 
das “raízes de Hong Kong, do coração 
chinês, da visão de mundo e da visão ge-
ral”, o projecto da escola surgiu, pela pri-
meira vez e oficialmente, a 1 de Novem-
bro do ano passado. A primeira estrutura 
principal do edifício ficou concluída a 
25 de Janeiro deste ano. A construção 
da estrutura principal do edifício do dor-
mitório, do edifício administrativo e do 
campo desportivo, bem como a estrutura 
secundária do edifício de ensino, estão 
actualmente em curso, sendo que a co-
bertura do edifício 1 está prevista até ao 
final deste mês.

O investimento total no projecto 
rondará cerca de 760 milhões de renmin-
bis, cobrindo uma área de cerca de 93 
acres, com uma área total de construção 
de 76,000 metros quadrados. A escola 
terá um total de 36 turmas, incluindo 12 
turmas primárias e 24 turmas secundá-
rias. Através de um “posicionamento de 
alta qualidade, taxas médias, operação 
sem fins lucrativos”, a escola fornecerá 
educação básica de qualidade e acessível 
a todos na área da Grande Baía.

A escola é dirigida por Pan Shu-
xian, membro do sector de educação do 
Comité Eleitoral de Hong Kong, e tem 
três vice-directores responsáveis pelas 
escolas de ensino fundamental e médio, 
todos com experiência de ensino na re-
gião vizinha.

Nansha tem vindo a atingir um ele-
vado grau de popularidade. Recorde-se 
que este distrito de Cantão assumiu a 
liderança na realização da convergência 
de regras com Hong Kong e Macau em 
áreas como a gestão de engenharia de 
construção, reconhecimento da qualifica-
ção profissional e serviços de arbitragem 
jurídica, e estabeleceu cerca de 3.000 
empresas em Hong Kong e Macau, com 
mais de 220 projectos de investimento de 
empresas da Fortune 500. Em termos de 
criação de um ciclo de vida de qualidade, 
foram introduzidos os mais competitivos 
sistemas de política industrial, de talento 
e de habitação. A vantagem em termos de 
inovação e empreendedorismo é óbvia: 
mais de 300 equipas de inovação juvenil 
de Hong Kong e Macau estão reunidas 
em plataformas como a “Creative Bay”. 
Ao mesmo tempo, Nansha também pro-
move o investimento, o ambiente empre-
sarial, a inovação científica e tecnoló-
gica, cooperação financeira, inovação e 
empreendedorismo dos jovens de Hong 
Kong e Macau, e políticas de flexibiliza-
ção para as duas Regiões Administrati-
vas Especiais da China, assegurando que 
a cooperação abrangente entre Guang-
dong, Hong Kong e Macau, em Nansha, 
seja ainda mais aprofundada e reforçada.

Fonte: Guangdong Today

A nova área de desenvolvimento de 
Cuiheng, em Zongshan, prepara-se 
para lançar uma nova política de apoio 
às indústrias da área da saúde. As 
autoridades querem atrair a Zhongshan 
algumas das empresas classificadas 
entre as 500 melhores da China ou do 
mundo, e para isso estão dispostas a 

criar incentivos financeiros entre os 
20 e os 30 milhões de renminbis. Ao 
mesmo tempo, destinam a projectos de 
investigação farmacêutica e outros na 
área da saúde subsídios no valor de 40 
milhões de renminbis. Se a empresa ou o 
projecto o justificarem, o apoio financeiro 
pode atingir os 100 milhões de RMB.

No parque de Cuiheng, onde o 
desenvolvimento industrial procura 
rivalizar em matéria de qualidade 
com outras áreas da Grande Baía ou 
até mesmo do Delta do Yangtze, as 
empresas ligadas a projectos de alta 
tecnologia e de biomedicina atingem já 
40 por cento do total. 

Novas políticas 
de apoio ao 
desenvolvimento

A nova escola funda-
da pelo antigo Che-
fe do Executivo de 
Hong Kong, CY 
Leung, oferecerá 

aulas da primeira classe ao 12.º ano. Em 
todos os anos, os alunos aprenderão vá-
rios currículos, incluindo o Diploma de 
Educação Secundária de Hong Kong, o 
Certificado Geral Internacional de Edu-
cação Secundária e o Programa de Di-
ploma de Bacharelado Internacional.

A nova Minxin Hong Kong School 
em Nansha, Cantão, pode receber até 
1.200 alunos e tem ainda a possibilidade 
de internato “acessível”, conforme expli-
cou CY Leung aquando da apresentação 
do projecto no final do mês de Fevereiro.

O ex-governante acrescentou ainda 
que as taxas de matrícula e acomodação 
da escola serão usadas para apoiar as 
despesas operacionais recorrentes. “Po-
demos organizar actividades com escolas 
em Hong Kong e convidar estudantes de 
Hong Kong para a nossa escola”, atirou, 
explicando que a Minxin Hong Kong 
School também pode ser usada como base 
para explorar diferentes lugares do país.

CY Leung, que é também vice-pre-
sidente do Comité Nacional da Con-
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DONGGUAN

A Universidade da 
Grande Baía pretende 
seguir o conceito 
global de “uma uni-

versidade, dois campus” em Binhaiwan, 
município de Dongguan. O primeiro 
concurso para o duplo campus foi ab-
erto recentemente, prevendo-se que a 

instituição de ensino esteja pronta a 
funcionar até 2023.

A universidade é uma institu-
ição pública de ensino superior gerida 
pelo Governo Popular da Província de 
Guangdong e apoiada pelo Governo 
Municipal de Dongguan. Está posicio-
nada como uma universidade de in-

Educação | Prioridade à Ciência 

Vem aí a Universidade 
da Grande Baía
Campus universitários 
estarão concluídos 
no próximo ano,
em Dongguan, e terá   
10 mil estudantes até 2030.

HUIZHOU

Ponte em forma de coração 
de cisne em Huizhou

vestigação de alto nível com enfoque 
na ciência e tecnologia, e destina-se a 
proporcionar licenciaturas, mestrados 
e doutoramentos em áreas como as en-
genharias de ponta, as ciências da vida e 
as tecnologias de informação do futuro, 
explica o portal HK01. 

De acordo com o plano, a Univer-
sidade da Grande Baía ocupará uma 
área total de cerca de 2.356 acres, dos 
quais 256 são para o campus do Lago 
Songshan e 2.100 para o campus da 
Baía de Binhai. De um ponto de vista 
geográfico, o primeiro está localizado 
no núcleo da Cidade Científica do Lago 
Songshan, rodeado por uma variedade 
de instituições de ensino superior, in-
stalações científicas e empresas de alta 
tecnologia. A primeira fase está pro-
gramada para começar em meados de 
2023 e deverá estar concluída em 2026, 
prevendo-se que a construção global 
do campus esteja concluída até 2030. A 
universidade planeia ter a inscrição de 
10 mil estudantes até 2030, com 5 mil 
reservados para o longo prazo, e uma 
relação de graduação para pós-gradu-
ação de 1:1. 

O campus do Lago Shongshan 
está planeado para acomodar 2 mil es-
tudantes de pós-graduação, enquanto 
que o campus da Baía de Binhai deverá 
receber 8 mil estudantes de licenciatura 
e pós-licenciatura, com mais 5 mil res-
ervados para o longo prazo.

Em Maio de 2019, na primeira 
cimeira da Grande Baía de Guang-

dong-Hong Kong-Macau, realizada em 
Cantão, Xiao Yafei, secretário adjunto do 
Comité do Partido Municipal de Dong-
guan e Presidente da Câmara, afirmava: 
“Não há muito tempo, o Estado concor-
dou inicialmente em criar uma universi-
dade de alta qualidade e de alto nível da 
Grande Baía, na nova área de Binhai, em 
Dongguan, e os trabalhos preparatórios 
estão agora a ser levados por diante”.

Menos de um ano depois, o Gov-
erno Popular Municipal de Dongguan 
emitiu um relatório em que o primeiro 
projecto listado no campo da educação 
era já o projecto da Universidade da 
Grande Baía. A unidade responsável 
pela construção do projecto é o Gabi-
nete de Desenvolvimento Universitário 
de Dongguan, que conta com um orça-
mento para obras estimado de cerca de 
10 mil milhões de dólares. 

Este mês, a Universidade da Área 
da Grande Baía anunciou o modelo 
seguido no campus do Lago Songshan: 
é uma universidade de investigação 
científica com um cluster tecnológico, 
edifícios académicos elegantes e um nú-
cleo verde de colinas e vegetação natu-
ral. O projecto obteve já a aprovação do 
Departamento Provincial de Educação, 
encontrando-se agora a decorrer a fase 
de recrutamento dos seus principais 
quadros dirigentes. 

O Governo de Dongguan promete 
que a Universidade da Grande Baía será 
um projecto inovador na área do ensino 
superior.

de 25 mil toneladas deste cereal. 
Uma das bandeiras da gover-

nação de Xi Jinping é a segurança 
alimentar. Essa preocupação foi 
vincada pelo secretário-geral do 
Partido Comunista da China na 
quinta sessão do 13.º Comité Na-
cional da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês (CCPPC), 
em reuniões com dirigentes dos 
sectores da agricultura, assistência 
social e segurança social.

No Parque Industrial de Arroz 
de Longmen está quase concluída 
a construção de uma nova fábrica 
de processamento de cereais, refe-
riu Liu Junpeng, director-geral da 
empresa que gere o parque. “Quem 
nos visitar poderá visualizar aqui 
o processo seguido desde a plan-
tação nos campos até à sua trans-
formação em bagos de arroz, para 
consumo à mesa”.

O condado de Longmen é 
uma das principais áreas de cultivo 
de arroz nas imediações da cidade 
de Huizhou, com 17,700 hectares 
plantados e uma produção anual 

Economia | Investimento agro-industrial

Parque industrial promove 
segurança alimentar

Liderança empresar-
ial, capital social, 
apoio político e 
recursos fundiários 

para ajudar a promover a revital-
ização da indústria da indústria do 

arroz, são os principais elementos 
da estratégia seguida no Parque In-
dustrial de Longmen, em Huizhou, 
para a modernização do sector. 
Prevê-se que no segundo semestre 
deste ano possa já processar cerca 

de quase 90 mil toneladas. É con-
siderado uma das quatro áreas de 
excelência na produção de arroz 
em toda a China, e as suas marcas, 
amplamente premiadas, são o ali-
mento fundamental de milhões de 
famílias. 

O Parque Industrial de Long-
men é um dos mais modernos do 
sector na província de Guangdong. 
Tem uma área superior a 460 mil 
metros quadrados e está dotado de 
tecnologia avançada no seu cen-
tro de processamento de cereais, 
serviços comerciais, investigação 
e inovação, reciclagem ecológica 
dos terrenos e revitalização indus-
trial. Tem também associada uma 
área de turismo de lazer, incluindo 
zonas termais. 

Um investimento superior a 
300 milhões de renmimbis entre 
2017 e 2021 tem procurado solidi-
ficar a posição do Parque Industrial 
de Longmen, e da própria cidade de 
Huizhou, como principal polo de 
produção de arroz de alta qualidade 
da Área da Grande Baía. 

Atravessa o rio Dongjiang, terá um comprimento total 
de 1,119 metros e foi projectada para acolher duas 
vias de seis pistas. Uma ponte em forma de coração de 
cisne em Huizhou está já em construção, esperando-
se que esta obra possa aliviar a pressão do tráfego 
no centro da cidade. Não existe ainda uma estimativa 
quanto ao prazo de conclusão da infraestrutura.
Outra ponte que atravessa o mesmo rio em Huizhou 
acaba, entretanto, de ser objecto de obras de 
renovação. A ponte Dongjiang, no condado de Boluo, 
faz a ligação a Dongguan e foi já reaberta à circulação. 
A ponte original tinha apenas duas faixas de rodagem 
em cada direcção, mas graças à remodelação a 
circulação passa agora a fazer-se em três faixas. 
O projecto foi lançado em 2017.
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JIANGMEN 

SHENZHEN 

Bolsa está de volta 
às 10 melhores do mundo

Quatro cidades chinesas estão entre as 10 mais 
competitivas entre os centros financeiros de 
todo o mundo: Hong Kong é a terceira, depois de 
Nova Iorque e Londres; Xangai surge logo a se-
guir, em 4º; Pequim é a 8ª; e Shenzhen é agora a 
décima, depois de ter caído no ranking em 2021.

A classificação é da responsabilidade do Índice 
Global de Centros Financeiros (GFCI, na sigla 
em inglês), que vai já na sua 31ª edição. O índice 
avalia os principais centros financeiros mundiais 
em termos de ambiente empresarial, capital 
humano, infra-estruturas, nível de desenvolvi-
mento do sector financeiro e reputação. A lista 
deste ano apresenta um total de 119 centros fi-
nanceiros de todo o mundo, com os 10 principais 
classificados na seguinte ordem: Nova Iorque, 
Londres, Hong Kong, Xangai, Los Angeles, Singa-

pura, São Francisco, Pequim, Tóquio e Shenzhen.
A mais recente edição do GFCI revelou novas 
tendências no desenvolvimento de centros fi-
nanceiros globais. Os centros financeiros eu-
ropeus e americanos estão a fazer progressos 
de forma constante, ao passo que os centros 
financeiros da Ásia-Pacífico estão a enfrentar 
desafios significativos. Dois anos após o surto 
mundial de Covid-19, os países da Europa Oci-
dental e da América do Norte estão gradualmen-
te a ajustar as suas políticas de saúde pública 

no sentido de melhorar o ambiente económico 
global, de uma forma mais flexível do que está a 
acontecer na China e na Ásia-Pacífico em geral. 
Daí que alguns dos centros financeiros asiáticos 
estejam agora a enfrentar mais concorrência e 
também maiores desafios para o futuro.
O índice resulta de uma parceria entre o Insti-
tuto de Desenvolvimento Integral da China e o 
Grupo Z/Yen (grupo de reflexão britânico), ten-
do o lançamento ocorrido simultaneamente em 
Shenzhen e Londres. 

Para que a cidade administrativa 
Heshan se distinga no seu papel como 
uma zona de cooperação entre a China 
e os países europeus, as novas políti-
cas anunciadas pelas autoridades de 
Jiangmen prevêem mais incentivos 
para atrair projectos com participação 
de empresas europeias, bem como a 
implantação de sedes dessas empresas 
em Heshan. Além disso, a ligação fer-
roviária entre Jiangmen e a Europa está 
prevista para entrar em serviço no pró-
ximo mês, permitindo levar produtos 
em 20 dias rumo à Alemanha.

Heshan, cidade admi-
nistrativa que integra 
a cidade de Jiangmen, 
vai ser transforma-

da numa zona centrada na cooperação 
sino-europeia, compreendendo uma 
zona industrial, um centro de logística 
internacional, uma base de inovação de 
novos materiais e um parque industrial, 
que ocupam uma área total de 169,1 
quilómetros quadrados.

De acordo com as informações di-
vulgadas no site oficial do município, as 
autoridades de Jiangmen estão a estudar 
e elaborar o “Plano de Acção Trienal 
para a construção da zona de coopera-
ção internacional (Jiangmen e Heshan) 
para Pequenas e Médias Empresas Chi-
na-Europa (2022-2024)”, que prevê 
reforçar a promoção de investimento 
oriundo de países europeus, a criação de 
canais de transporte comercial e o lan-
çamento e implementação de políticas 
favoráveis às empresas.

“Sendo a única plataforma nacional 
de cooperação entre as PME chinesas 

Economia | Aposta no transporte ferroviário

Mais incentivos e infra-estruturas em Heshan 
para a cooperação sino-europeia

Catarina Chan /catarinachan.pontofinal@gmail.com

e estrangeiras orientada para a Europa, 
aprovada pelo Ministério Nacional da 
Indústria e das Tecnologias da Infor-
mação em 2016, a cidade administrati-
va de Heshan continuou a fazer novos 
progressos na construção da Zona de 
Cooperação China-Europa nos últimos 
anos, tendo em conta que, actualmente, 
17 empresas europeias de investimentos 
regulares acederam à zona, bem como 
mais de 240 empresas de importação e 
exportação com negócios com a Europa. 
O valor total do comércio com os países 
europeus foi de cerca de seis mil milhões 
de renminbis em 2021”, revelou o gover-
nador da cidade administrativa.

Em termos das autoridades de 
Heshan estipularem a atracção de inves-
timento europeu como prioridade do tra-
balho anual, de forma a acelerar a coope-
ração sino-europeia, foram lançadas no 

final do mês passado várias medidas de 
atribuição de subsídio financeiro ou pré-
mio monetário para apoiar as empresas 
europeias que estabeleçam sedes ou par-
ticipem em projectos na cidade. 

Entre os incentivos ao investimen-
to anunciados pelo governo de Heshan, 
as instituições que conseguirem avançar 
com grandes investimentos poderão re-
ceber um prémio até cinco milhões de 
renminbis por cada projecto. Quanto à 
introdução de projectos de investimento 
directo dos países europeus, ou investi-
mento indirecto da Europa através de um 
país ou região, cujo montante de inves-
timento estrangeiro injectado atinja ou 
ultrapasse seis milhões de dólares ame-
ricanos, as instituições de investimento 
poderão receber um prémio até dois mi-
lhões de renminbis por cada projecto. 

Para além da implementação destes 

incentivos, as autoridades lançaram ao 
mesmo tempo uma série de benefícios 
às empresas europeias que estabeleçam 
sede ou iniciem projectos em Heshan, 
com atribuição de um valor até 10 mi-
lhões de renminbis.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA 
FACILITA TRANSPORTE 

DE MERCADORIAS

Do objectivo de estabelecer uma zona 
de cooperação em Heshan consta tam-
bém o aproveitamento do centro de lo-
gística internacional de Zhuxi, que é a 
intersecção de duas linhas ferroviárias 
importantes para o transporte de merca-
dorias na província de Guangdong, sen-
do também o centro que liga três portos: 
Nansha, Yantian e Gaolan.

A Gare do Norte de Jiangmen, que 

se situa junto ao Centro de logística de 
Zhuxi, será a estação de partida de duas 
ligações ferroviárias internacionais da 
China Railway Express e da China-Laos 
Railway. Conforme foi apresentado pelas 
autoridades de Jiangmen no mês passado, 
as duas linhas “têm condições básicas 
para entrar em funcionamento e iniciarão 
os trabalhos de recolha de mercadorias 
para iniciar a expedição em Abril”. 

Segundo foi revelado, existem duas 
linhas principais da China Railway Ex-
press que facilitam a importação e ex-
portação de produtos entre Jiangmen e a 
Europa. A linha de transporte Jiangmen 
– Manzhouli (da Mongólia Interior) – 
Moscovo (Rússia) levará entre 16 e 18 
dias, enquanto que a linha Jiangmen – 
Alashankou (entre o Cazaquistão e a 
Região Autónoma Uigur de Xinjiang) 
– Hamburgo e Duisburgo (Alemanha) 
permite o transporte num período de 18 
e 20 dias.

Já o comboio China–Laos Railway 
passa por Kunming, da Província Yunnan 
com destino a Vienciana, capital do Laos, 
com um tempo de ligação de sete dias. 

Recorde-se que em Novembro do 
ano passado, a Gare do Norte de Jiang-
men concluiu a operação experimental 
de comboios, e o complexo de supervi-
são aduaneira junto à gare já está dis-
ponível para entrar em funcionamento. 

As autoridades de Heshan salien-
taram que o sistema ferroviário tem 
grandes vantagens “uma vez que, ao 
contrário das sobretaxas frequentemen-
te associadas ao transporte marítimo, o 
cálculo é simples e o custo poderá ser 
mais baixo”.

Essas infra-estruturas estão alinha-
das com a política de Heshan que visa 
“desenvolver vigorosamente a logística 
do modelo de base industrial e a logís-
tica da cadeia de frio”, dando prioridade 
a empresas com relações de cooperação 
com a Europa no âmbito de logística, ar-
mazenagem, distribuição, agência marí-
tima e cadeia de abastecimento, de forma 
a promover avanços na cooperação sino-
-europeia no comércio e investimento.

Fonte: Guangdong Today
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Zhuhai
Área – 1,696 km2
População – 2,449 milhões
PIB – 348 biliões de RMB

Zhongshan
Área – 1,770 km2
População – 4,431 milhões
PIB – 315 biliões de RMB

Zhaoqing
Área - 15,006 km2
População – 4,116 milhões
PIB – 231 biliões de RMB

Dongguan
Área – 2,512 km2
População – 10,483 milhões
PIB – 965 biliões de RMB

Foshan
Área – 3,875 km2
População – 9,518 milhões
PIB – 1,081 biliões de RMB

Guangzhou
Área – 7,436 km2 
População – 18,74 milhões
PIB – 2,501 biliões de RMB

Hong Kong 
Área – 1,104 km2
População – 7,428 milhões
PIB – 2,390 biliões de RMB

Huizhou
Área – 11,159 km2
População – 6,057 milhões
PIB – 422 biliões de RMB

Jiangmen 
Área – 9,554 km2
População – 4,804 milhões
PIB – 320 biliões de RMB

Macau
Área – 30,5 km2
População – 683 mil
PIB – 176 biliões de RMB

Shenzhen
Área – 2,007 km2
População – 17,633 milhões
PIB – 2,767 biliões de RMB

GBA EM NÚMEROS

Região   Grande Baía     Jing-Jin-Ji       Delta do Yangtze      Baía de Sao Francisco Nova Iorque         Baía de Tóquio 

Área (km2)   56,000    215,991     351,318        17,900   21,500      36,500 
População (milhões)   69.6     112      222     7.6         20.2       44 
PIB (biliões de dólares) 1,513.40    1,192     2,795        781.2   1,675.50      1,174.20 
PIB per capita (dólares) 21,750    10,677     14,154        102,230   80,050      40,360 

A Grande Baía e os outros
Para efeitos desta tabela, considera-se a Grande Baía composta por 9 cidades no Continente chinês, 
mais Macau e Hong Kong; a região de Jiang-Jin-Ji com 13 cidades, incluindo Beijing e Tianjin; o Delta 
do Rio Yangtze, 26 cidades (Xangai, Nanjing, Hangzhou, etc.); a Área da Baía de São Francisco, 3 cidades 
(SF, Oakland e San Jose); a Área Metropolitana de Nova Iorque, com 3 grandes cidades (N.I., Long 
Island e Nova Jérsia); e a Baía de Tóquio, que inclui também as perfeituras de Kanagawa e Chiba.
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