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REDUÇÃO DE QUARENTENA 
NA CHINA É BOM SINAL 
PARA MACAU, 
DIZEM ANALISTAS

As autoridades do continente 
decidiram reduzir o período de 
observação centralizada para 
quem chega do estrangeiro. A 
quarentena passa a ser de sete 
dias e há ainda três dias de 

auto-gestão de saúde. Wong 
Fai, presidente da Associação de 
Inovação e Serviços de Turismo 
de Lazer de Macau, diz que 
esta mudança é um bom sinal 
e pode aumentar a confiança 
na indústria. Já os analistas 
das correctoras Sanford C. 
Bernstein e JP Morgan dizem 
que este é um passo na direcção 
certa.•P. 4

EMPRESAS 
DE AUTOCARROS 
VOLTAM A REGISTAR PREJUÍZOS
PELO SEGUNDO 
ANO CONSECUTIVO

Os relatórios das contas 
publicados ontem pelas duas 
empresas que prestam o 
serviço público de autocarros 
em Macau relativos ao ano 

de 2021 revelam prejuízos 
por dois anos consecutivos, a 
partir do início da pandemia 
de Covid-19. A Transportes 
Colectivos de Macau 
(TCM) perdeu 1,93 milhões 
de patacas, enquanto a 
Transportes Urbanos de Macau 
(Transmac) registou perdas 
no valor de 5,83 milhões de 
patacas.•P. 7

Autoridades admitem “pressão grande”
para lidar com surto de Covid-19

As autoridades sanitárias revelaram ontem, na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência 
do Novo Tipo de Coronavírus, que as estatísticas já revelam 533 casos no território. “Temos pressão, mas estamos todos 
a envidar esforços no combate. Com tantos casos confirmados, admito que isto é uma pressão grande. Cada medida que 
tomamos vai ao encontro de como o surto evolui diariamente”, referiu o director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo. •P.5

CHEFE DO EXECUTIVO 
NÃO VAI CUMPRIR 
QUARENTENA 
QUANDO REGRESSAR 
DE HONG KONG

Ao contrário das 
medidas actualmente 
em vigor, o Chefe 
do Executivo não vai 
cumprir quarentena 
quando regressar 
de Hong Kong, 
onde se deslocou 
para participar nas 
comemorações do 
25.º aniversário da 
RAEHK e na tomada de 
posse do Governo de 
John Lee. A norma em 
vigor, recorde-se, diz 
que qualquer residente 
que entre em Macau 
vindo de Hong Kong 
tem de realizar um 
período de observação 
médica de isolamento 
centralizado de dez 
dias e ainda um 
período de sete dias de 
autogestão de saúde. O 
PONTO FINAL tentou 
esclarecer a situação 
junto das autoridades, 
mas sem sucesso. 

•P. 3
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“Em 2013, a maioria de direita então no 
poder, para obter receita a todo o custo, 
empenhava-se avidamente na venda ao 
desbarato de património público. Esta 
política, iniciada em 2011 - e que tivera até 
então resultados dececionantes (com os oito 
leilões realizados, abrangendo um universo 
de imóveis avaliados em 40,7M€, a render 
apenas 11,5% da receita prevista) - era 
assim reavivada dois anos mais tarde, muito 
provavelmente para disfarçar, no extrato de 
conta, o fracasso orçamental da austeridade. 
Para o efeito, a coligação PSD/CDS-PP 
lançou uma operação-relâmpago, colocando 
à venda, durante quatro dias, 76 terrenos, 
apartamentos e prédios, avaliados em 5,5M€.
Curiosamente, é esta mesma direita que 
agora, já na oposição e acompanhada pela 
IL, regista nos programas eleitorais das 
últimas legislativas a promessa de proceder à 
inventariação do património público devoluto 
com aptidão habitacional (como se esse 
processo não estivesse já em curso), com o 
objetivo de aumentar a oferta de habitação, 
nomeadamente através da cedência a 
privados. Isto é, como quem aliena não só os 
anéis mas também os dedos. Ou, para glosar 
um outro provérbio, decide vender os ovos 
para, de seguida, prometer omeletes.”

ANTÓNIO DE ALMEIDA
Aventar

https://aventar.eu/
“O Provedor de Justiça foi inovação 
introduzida na Constituição de 1976. Mas a 
eficácia desta instituição unipessoal depende 
muito das características de quem ocupa 
o cargo. Neste quase meio século, houve 
figuras que por ali passaram sem deixar rasto. 
Não é o caso de Maria Lúcia da Conceição 
Abrantes Amaral, 65 anos, provedora desde 
Novembro de 2017.
Primeira mulher neste cargo, tem-se 
pronunciado várias vezes sobre diversos 
assuntos, sem recear controvérsia ou 
incompreensão do poder político. É a única 
forma de desempenhar com zelo e manifesta 
utilidade o papel atribuído a quem ocupa o 
12.º lugar na lista de precedências das altas 
entidades públicas, tal como determina o 
protocolo do Estado.
Professora catedrática de Direito 
Constitucional da Universidade Nova 
de Lisboa e anterior juíza do Tribunal 
Constitucional (2007-2016), de que chegou 
a ser vice-presidente, Maria Lúcia Amaral 
esteve em foco nos últimos dias ao criticar 
o famigerado artigo 6.º da pomposa Carta 
Portuguesa de Direitos Humanos na Era 
Digital. Se este artigo fosse aplicado, 
corríamos o sério risco de ver reintroduzida 
a censura oficial neste país que a suportou 
durante décadas. Desta vez de forma sonsa, 
mediante «selos de qualidade» atribuídos por 
«entidades fidedignas dotadas do estatuto de 
utilidade pública» a pretexto do combate à 
desinformação.
Num pedido de apreciação da 
constitucionalidade desta lei – proposta pelo 
PS, secundada pelo PSD e votada em 2021 
por unanimidade na Assembleia da República, 
indiferente às vozes críticas que já soavam 
– Lúcia Amaral alerta para a aparente 

«violação dos princípios da reserva de lei e 
da proporcionalidade na restrição da liberdade 
de expressão e informação». Lembrando 
esta evidência que passou despercebida 
a deputados habituados a votar sem ler 
o que aprovam: «A principal obrigação 
dos intervenientes estatais é abster-se de 
interferir e censurar, e garantir um ambiente 
favorável a um debate público inclusivo e 
pluralista.»
Apesar de o Tribunal Constitucional ainda não 
se ter pronunciado, há já sinais de que o PS 
está enfim disposto a rever o diploma.
A provedora agiu aqui em consonância 
com o Presidente da República, que já 
havia solicitado um parecer do TC sobre o 
tema. É sinal acrescido de que os direitos, 
liberdades e garantias estão salvaguardados 
por quem tem a missão institucional de zelar 
por eles. Na linha de outros recentes alertas 
de Lúcia Amaral – sobre a desprotecção 
social de trabalhadores independentes, a 
falta de apoio do Estado a pessoas forçadas 
ao isolamento profiláctico durante a 
pandemia ou a forma como são recolhidos e 
conservados os metadados pelas operadoras 
de telecomunicações.
Não por acaso, o número de participações 
de cidadãos à actual Provedora de Justiça 
tem sido o mais elevado desde a entrada em 
funcionamento deste órgão independente, 
eleito pela Assembleia da República mas 
por definição imune a pressões políticas. 
Indiciando que o sistema de freios e 
contrapesos – pedra angular de qualquer 
democracia liberal – é mais do que mera 
metáfora entre nós.”

PEDRO CORREIA
Delito de Opinião
https://delitodeopiniao.blogs.sapo.pt/
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PONTO 
DE CITAÇÃO

ESCRITO 
NA REDE

PREPARATIVOS PARA A POSSE DO PRESIDENTE FERDINAND MARCOS JUNIOR. Militares ensaiam desfile para a posse do 
presidente eleito Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Junior, em Manila, nas Filipinas. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Junior, filho do falecido 
presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Junior, foi proclamado como o 17.º Chefe de Estado filipino e começará a ocupar o cargo a 30 
de Junho – Francis R. Malasig/EPA

A Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN) 
precisa de ser renomeada. 
Em breve deverá ser 
denominada Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte e do Pacífico. 
Afinal, qualquer grande 
organização precisa de um 
nome adequado ao seu 
objectivo, e a OTAN tem 
vindo a ter uma crise de 
identidade desde há quase 
três décadas. Onde estaria 
ela sem a Rússia, e agora 
sem a China? No final da 
sua cimeira anual esta 
semana, o agrupamento 
militar mais formidável 
do mundo irá adoptar uma 
nova doutrina estratégica 
contra a China. Os actuais 
e antigos chefes da OTAN 
têm vindo a preparar o 
público para a mudança 
radical. O chefe da 
OTAN, Jens Stoltenberg, 
declarou na semana 
passada: “A China está 
a contestar abertamente 
a ordem internacional 
baseada em regras”. 
A OTAN está prestes a 
tornar-se o problema do 
barril de pólvora da Ásia. 
A expansão a leste da 
aliança militar ocidental 
na Europa ajudou a criar 
a situação actual na 
Ucrânia. Agora quer carta 
branca para operações 
globais por causa da China 
- uma catástrofe à espera 
de acontecer na Ásia. 

ALEX LO

South China Morning Post

Não existem estatísticas 
que revelaram todos os 
resíduos gerados nos 
tempos epidémicos na 
toda a China, mas só em 
Xangai, as autoridades 
locais afirmaram que a 
cidade produziu 68.500 
toneladas de resíduos 
médicos entre Março e 
início de Junho deste ano, 
seis vezes a quantidade 
habitual. De acordo com 
a legislação vigente na 
China, o Governo local é 
responsável pela recolha 

selectiva, desinfecção, 
armazenamento 
e finalmente pelo 
tratamento destes 
resíduos. Na maioria dos 
casos, estes resíduos 
são submetidos à 
incineração. A eliminação 
de resíduos médicos é 
muito dispendiosa. Os 
governos locais na China 
já se encontram numa 
situação financeira difícil 
devido às operações de 
testagem em massa. Em 
Maio deste ano, o Banco 
Nomura estimou que as 
testagens regulares de 1,4 
mil milhões de pessoas 
custariam à economia 
chinesa entre 0,9% e 2,3%.

REDACÇÃO 
Der Spiegel

Embora o posicionamento 
da China como grande 
exportador não tenha 
sido afectado pela 
epidemia, a confiança 
dos investidores no país 
está a perder. Segundo o 
Instituto Internacional 
de Finanças (IIF), a China 
sofreu a sua maior saída 
de capital de sempre no 
primeiro trimestre, o que 
traduz que os investidores 
estão preocupados com o 
impacto do confinamento, 
enquanto a aproximação 
da China a Moscovo 
alimentou o receio de 
que pudesse ser sujeita 
às sanções ocidentais, 
ao mesmo tempo, o 
conflito no Estreito de 
Taiwan lança também 
uma sombra sobre o país. 
Não obstante a China ter 
sido bem-sucedida em 
termos de crescimento 
económico, está em 
declínio em termos de 
produtividade. Trata-se 
de um grande desafio que 
ameaça apanhar a China 
na armadilha do “país de 
rendimento médio”, que 
a Coreia do Sul, Singapura 
e Taiwan conseguiram 
evitar devido a qualidade 
melhorada da sua mão-
de-obra. De acordo 
com o Lloyd Institute 
em Sydney, a taxa de 
crescimento económico 
da China será de 3% 
durante a próxima década 
e cairá para 2% até 2040.

SABASTIEN FALLETI

Le Figaro
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Chefe do Executivo foi a Hong Kong mas não vai cumprir 
quarentena no regresso a Macau

Ho Iat Seng deslocou-se 
ontem a Hong Kong, 
onde vai participar nas 
cerimónias de celebração do 
25.º aniversário da RAEHK. 
No entanto, no regresso 
a Macau, o Chefe do 
Executivo não vai cumprir 
quarentena. A norma em 
vigor, recorde-se, diz que 
qualquer residente que 
entre em Macau vindo de 
Hong Kong tem de realizar 
um período de observação 
médica de isolamento 
centralizado de dez dias 
e ainda um período de 
sete dias de autogestão 
de saúde. O PONTO FINAL 
tentou esclarecer a situação 
junto das autoridades, mas 
sem sucesso.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com A
o contrário das me-
didas actualmen-
te em vigor, o Chefe 
do Executivo não vai 
cumprir quarentena 

quando regressar de Hong Kong, 
onde se deslocou para participar 
nas comemorações do 25.º ani-
versário da RAEHK e na tomada de 
posse do Governo de John Lee.

De acordo com uma nota di-
vulgada pelo Governo, Ho Iat 
Seng viajou ontem para a re-
gião vizinha, a convite de Car-
rie Lam, Chefe do Executivo da 
RAEHK ainda em funções. A via-
gem de regresso está marca-

da para amanhã, dia 1 de Julho.
No comunicado divulgado on-

tem, o Governo diz que, para par-
ticipar nesta “actividade celebra-
tiva tão significante”, a comitiva 
do Chefe do Executivo “cumpriu 
escrupulosamente as exigências de 
prevenção epidémica da RAEHK, 
tendo efectuado, com uma semana 
de antecedência, antes da partida, 
a monitorização de saúde e, diaria-
mente, testes de antigénio e de áci-
do nucleico”. Também durante os 
três dias em Hong Kong, Ho Iat Seng 
“procederá à gestão preventiva de 
circuito fechado e às devidas testa-
gens”, asseguram as autoridades. 

Quando chegar a Macau, se-
gundo a nota, Ho Iat Seng e a sua 
comitiva vão “realizar quatro tes-
tes de ácido nucleico nos 1.º, 2.º, 
4.º e 7.º dias e, durante aquele pe-
ríodo, não participarão em activi-
dades quando o uso de máscara seja 
incompatível com a natureza das 
mesmas”. Apesar de o Governo di-
zer que as medidas a cumprir pelo 
Chefe do Executivo são “em cum-
primento rigoroso das exigências 
anti-epidémicas dos Serviços de 
Saúde”, o comunicado nada refere 
sobre o cumprimento do período de 
quarentena. 

Actualmente é exigido a quem 

ilegal, e os casos de burla, furto e 

apropriação ilegítima mantêm-se em 

321, 268 e 357, respectivamente. 

“Com a pandemia, a economia de 

Macau foi estagnando, e os meios 

utilizados na prática de crimes são 

cada vez mais escondidos e apoiados 

na tecnologia, acarretando grande 

pressão para a segurança pública de 

Macau”, constatou o parlamentar. 

De igual modo, “algumas pessoas 

afectadas pela pandemia estão a 

enfrentar más condições de vida e 

psicológicas, são mais facilmente 

enganadas ou até praticam actos 

indevidos”. “Alguns residentes 

disseram-me que são perturbadores e 

preocupantes os recentes casos de burla 

online, burla em investimentos, namoro 

online, assédio sexual, branqueamento 

de capitais, abandono de um bebé, 

apropriação ilegítima de coisa achada, e 

a descoberta de dois cadáveres e duma 

quadrilha de troca de notas”, revelou.

Em relação à burla informática, por 

exemplo, a “medida de suspensão 

urgente de transferência de valores” 

e a  “medida de advertência para a 

cessação de transferências suspeitas” 

têm produzido alguns resultados. 

“No entanto, as autoridades também 

apontaram que as principais razões 

dos burlões na internet é a redução 

do fluxo de pessoas, o aumento da 

procura da internet e o aumento da 

dependência do público em relação à 

internet nesta situação de epidemia, 

levando então à prática de crimes”, 

apontou Zheng Anting que pede ao 

Governo mais medidas “para evitar, a 

partir da fonte, que os cidadãos sejam 

enganados”.

O parlamentar insta ainda o Governo 

a continuar a apostar no “policiamento 

comunitário”, especialmente nas 

zonas de maior incidência de crimes, 

zonas de grande fluxo de pessoas, 

zonas turísticas e pontos críticos 

de segurança, reajustando assim 

oportunamente o planeamento 

policial, e prevenindo e combatendo 

os diversos tipos de criminalidade.

vem de Hong Kong que cumpra iso-
lamento centralizado de dez dias, 
mais sete dias de monitorização 
da própria saúde. Segundo o mais 
recente anúncio dos Serviços de 
Saúde, as pessoas que entram em 
Macau provenientes da RAEHK, de 
Taiwan ou do estrangeiro devem 
“ter concluído todos os procedi-
mentos de vacinação contra o novo 
tipo de coronavírus antes da entra-
da em Macau; no momento da en-
trada e durante todo o período de 
observação médica de isolamento 
centralizado devem ter todos os re-
sultados de testes de ácido nucleico 
negativos; estarem cientes e cum-
prir com todos os requisitos em vi-
gor relativos à prevenção epidémi-
ca” e “poderão sair do hotel de ob-
servação médica, após cumprir com 
a observação médica centralizada 
de 10 dias e realizar sete dias de 
monitorização da própria saúde”.

O PONTO FINAL perguntou à 
Direcção dos Serviços para os As-
suntos da Sede do Governo quais 
os motivos pelos quais o Chefe do 
Executivo não irá cumprir quaren-
tena à chegada, mas o organismo 
disse apenas que essa questão não 
era da sua competência e remeteu 
mais informações para o Gabinete 
de Comunicação Social (GCS). As-
sim, o PONTO FINAL quis confirmar 
junto do GCS se a não referência, no 
comunicado de imprensa, a um pe-
ríodo de quarentena a ser cumpri-
do pelo líder do Governo significa 
que o Chefe do Executivo não será 
sujeito ao mesmo. O organismo 
esclareceu que “toda a informação 
consta da nota de imprensa”.

Zheng Anting pede aumento 
do combate à criminalidade

POLÍCIA

Numa interpelação escrita dirigida ao 

Governo da RAEM, o deputado da 

Assembleia Legislativa (AL) Zheng 

Anting pediu um aumento no combate 

à criminalidade. O parlamentar 

considera que, nos últimos anos, 

as autoridades têm promovido o 

“policiamento activo”, o “policiamento 

comunitário” e o “policiamento 

de proximidade”, elevando quer 

a consciência dos residentes em 

relação à prevenção do crime, quer a 

eficiência na luta contra o crime, que 

resultaram numa redução de 12% dos 

processos-crime, ou seja, menos 349 

processos penais do que no primeiro 

trimestre do ano anterior.

No entanto, acrescentou, aumentaram 

os casos de extorsão, aliciamento, 

auxílio, acolhimento e emprego de 

indivíduos em situação de imigração 



ponto final • QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 20224 | SOCIEDADE

G
O

N
Ç

A
LO

 L
O

B
O

 P
IN

H
EI

RO

Redução de quarentenas no interior da China 
é “um passo na direcção certa” e bom sinal para Macau

notícias para Macau, considera 
Wong Fai, presidente da Associação 
de Inovação e Serviços de Turismo 
de Lazer de Macau.

No entanto, assinala, em de-
clarações ao jornal Ou Mun, ainda 
é cedo para prever eventuais alte-
rações em Macau. Recorde-se que, 
para entrar em Macau vindo do 
estrangeiro, actualmente é neces-
sário cumprir um período de iso-
lamento centralizado de dez dias 
e mais sete dias de auto-gestão de 
saúde. “Pelo menos irá aumentar a 
confiança da indústria”, referiu. 

Assinalando que as pequenas e 
médias empresas do sector do turis-
mo estão actualmente sob “pressão 
crescente”, Wong Fai disse esperar 
que o surto em Macau seja controla-
do rapidamente pelas autoridades, 
“para que o impacto possa ser mi-
nimizado e a indústria do turismo 
possa retomar as operações”.

“A decisão do Conselho de Es-
tado de reduzir para metade o pe-
ríodo de isolamento depois da en-
trada para ‘7+3’ é uma boa notícia 
para o país, Macau e todos os sec-
tores”, afirmou o responsável da 

associação, frisando que a medida é 
o reflexo da “prevenção epidémica 
precisa”.

Na opinião de Wong Fai, a mu-
dança de estratégia no interior da 
China serve de referência a Macau. 
“Espera-se que Macau possa ajustar 
gradualmente o tempo de quarente-
na de entrada de acordo com o ritmo 
do país, após o actual surto epidé-
mico”, referiu, ressalvando que “é 
demasiado cedo para dizer que os 
visitantes estrangeiros e as excur-
sões de grupo serão retomadas”.

Para a correctora JP Morgan 

As autoridades do 
continente decidiram 
reduzir o período de 
observação centralizada 
para quem chega do 
estrangeiro. Os dias de 
quarentena passam a ser 
de sete dias mais três de 
auto-gestão de saúde. Para 
Wong Fai, presidente da 
Associação de Inovação 
e Serviços de Turismo 
de Lazer de Macau, esta 
mudança é um bom sinal e 
pode aumentar a confiança 
na indústria. Já os analistas 
das correctoras Sanford 
C. Bernstein e JP Morgan 
dizem que este é um passo 
na direcção certa. 

A
s autoridades do in-
terior da China anun-
ciaram na terça-feira 
que vão aliviar as res-
trições de quarentena 

impostas a quem tenha vindo do 
estrangeiro. Os dias de quarente-
na centralizada passam a ser sete 
e é necessário fazer ainda três dias 
de autogestão de saúde. Até aqui, 
eram

impostos 14 dias de quarentena 
centralizada e mais sete dias de au-
togestão de saúde. Estas novas me-
didas no interior da China são boas 

Securities, esta alteração do pe-
ríodo de quarentena no continen-
te “não vai mexer uma palha nas 
receitas de jogo de Macau”. No 
entanto, para os analistas da cor-
rectora, citados pelo portal GGRA-
sia, esta flexibilização do perío-
do de quarentenas no interior da 
China foi “surpreendente”. “Nós 
e a maioria dos investidores es-
távamos à espera de que qualquer 
abrandamento significativo só 
viesse a acontecer depois do Con-
gresso do Partido [Comunista da 
China] no final do ano. Pode-se 
dizer que este é um passo muito 
necessário na direcção certa para 
uma normalização gradual, ou 
seja, foi um sinal suficientemente 
bom na nossa opinião”, referem os 
analistas da JP Morgan.

Também a Sanford C. Bernstein 
afirmou que a redução do período 
de quarentena na China foi “um 
passo na direcção certa”. Também 
citados pelo GGRAsia, os analistas 
da Sanford C. Bernstein lembraram 
que “não há certeza sobre quando 
irá ocorrer uma flexibilização das 
restrições fronteiriças em Macau”, 
mas “essas mudanças são necessá-
rias para haver um novo ímpeto na 
economia de Macau”.

“O que vemos é um passo na 
direcção certa”, diz a correctora, 
concluindo: “Precisamos de ver 
que outras mudanças positivas se-
rão feitas e quando. Até agora, é 
evidente que a China está a aderir à 
política de zero-Covid”.

A.V.

Gastronomia macaense confirmada 
no segundo dia do festival internacional
de comida de rua de Lisboa

EMITIDO SINAL 1 
DE TEMPESTADE 
TROPICAL

Os Serviços Meteorológicos 

e Geofísicos (SMG) emitiram 

ontem, pelas 19h, o sinal 1 de 

tempestade tropical. Segundo 

o comunicado do organismo, 

a depressão tropical localizada 

na parte central do Mar do Sul 

da China entrou na área de 

vigilância, a menos de 800 km 

de Macau. Os SMG esperam que 

a depressão tropical se desloque 

para as regiões entre a costa de 

Guangdong e a Ilha de Hainão, 

havendo ainda variáveis na sua 

trajectória e intensidade. Devido 

à circulação relativamente ampla 

neste sistema, as bandas de 

chuva associadas vão trazer 

tempo instável a Macau. A partir 

de hoje, os ventos na região 

vão intensificar, com aguaceiros 

fortes e trovoadas. 

FOODTOPIA

A organização do Foodtopia – A Feast 

of Food & Stories, revelou ontem 

a distribuição dos chefs pelos dois 

dias da primeira edição do festival 

internacional de comida de rua, 

organizado pela Amuse Bouche, 

que acontecerá nos próximos dias 

2 e 3 de Julho, no Jardim Botânico 

Tropical da Universidade de Lisboa, 

em Belém.

Assim, a presença do chef João 

Sá, do restaurante SÁLA, que irá 

representar Macau com o prato 

“Galinha à africana, num bao aberto”, 

está agendada para o segundo 

dia, juntamente com nomes como 

Henrique Sá Pessoa, Aaron Rosenthal, 

Frederic Breitenbucher ou Jean-luc 

a batuta de Fausto Airoldi, actualmente 

radicado em Macau. O hotel Sheraton 

no Porto e dois meses no Viridiana de 

Madrid (com uma estrela Michelin) fazem 

também parte do seu currículo. O SÁLA, 

que abriu em Outubro de 2018, é a sua 

segunda experiência a solo depois do G 

Spot de Sintra, há quase uma década.

Outro dos destaques do cartaz vai para a 

forte presença de cozinheiros de algumas 

das comunidades mais representativas 

no país que, para além de Macau, são 

Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São 

Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil, 

Timor-Leste ou Goa, na Índia, revelou 

a organização em nota de imprensa, 

acrescentando que o angolano Helt 

Araújo, um dos mais reconhecidos chefs 

africanos da actualidade, e de Tony 

Fox, popularmente conhecido como o 

“Rei da Cachupa”, estarão presentes 

no Foodtopia. O chef brasileiro Alex 

Atala, responsável pelo D.O.M. em São 

Paulo, com duas estrelas Michelin, será o 

principal embaixador e levará até Lisboa 

uma iguaria confeccionada com formigas 

da Amazónia.

Damien-verdeau.

Apaixonado pela cozinha desde criança, 

João Sá ingressou na Escola de Hotelaria 

do Estoril aos 14 anos. Antes de ter 

trabalhado com o mediático Ljubomir 

Stanisic, no 100 Maneiras em Cascais 

e no Viajante de Nuno Mendes, em 

Londres, passou pela Bica do Sapato sob 
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Covid-19 no território, que as esta-
tísticas já revelam 533 casos. “Te-
mos pressão, mas estamos todos a 
envidar esforços no combate. Com 
tantos casos confirmados, admi-
to que isto é uma pressão grande. 
Cada medida que tomamos vai ao 
encontro de como o surto evolui 
diariamente”, referiu o director dos 
Serviços de Saúde, Alvis Lo, aos jor-
nalistas.

Um total de 9.700 pessoas li-
gadas a esses casos confirmados 
foram colocadas sob observação 
médica, disse o mesmo responsá-
vel, incluindo 1.478 contactos pró-
ximos, 6.369 contatos próximos não 
essenciais, 419 contatos próximos 
secundários, 294 contactos gerais e 
656 acompanhantes. Um total de 16 
zonas vermelhas e 59 áreas de blo-
queio de cor amarela estão em vi-
gor. Cerca de 122 indivíduos dos ca-
sos confirmados estão actualmente 
em observação no Centro Clínico 
de Saúde Público situado no Alto de 
Coloane, com outros doentes leves 
ou assintomáticos colocados em 
quarentena em instalações médicas 
específicas.

A última testagem em massa 
terminou com um total de 652.544 
amostras colectadas, com resulta-
dos preliminares positivos relata-
dos em 44 amostras mistas.

Alvis Lo anunciou que a medi-
cina tradicional chinesa (MTC) está, 
uma vez mais, à disposição dos in-
fectados por SARS-CoV-2. “Desde o 
início da pandemia que colaboramos 
com profissionais ligados à MTC. 
A partir de 1 de Julho, arranca um 
novo plano que visa usar a MTC no 

tratamento de casos, sempre que os 
pacientes o pedirem”, explicou, su-
blinhando que com a MTC “há mais 
hipóteses de combater o surto”.

Entretanto, as autoridades sa-
nitárias detectaram já três casos 
positivos de infecção por SARS-
-CoV-2 no Complexo de Serviços de 
Apoio ao Cidadão Sénior da Obra das 
Mães, situado na Praia do Manduco. 
Trata-se de um idoso, um enfer-
meiro e um assistente de cuidados 
de saúde. “Esta situação é um au-
têntico desafio, mas, de momento, 
em relação à vida dos idosos não há 
mais problemas adicionais. Todos 
os dias, de manhã e à noite, todas as 
pessoas que estão no complexo se-
rão sujeitas a testes de ácido nuclei-
co para evitar mais aparecimentos 
de casos”, explicou o representante 
do Instituto de Acção Social (IAS).

O Complexo de Serviços de 
Apoio ao Cidadão Sénior da Obra 
das Mães na Praia do Manduco tem, 
neste momento, 58 idosos e 76 fun-
cionários. “Desde a implementação 
do regime de gestão preventiva em 
“circuito fechado” em 25 de Junho, 
todos os elementos deste equipa-
mento social têm vindo a ser sub-
metidos a teste de ácido nucleico e 
teste rápido de antigénio com con-
siderável frequência”, acrescentou 
ainda o IAS.

As autoridades sanitárias tam-
bém anunciaram ontem que cerca 
de 2.000 quartos no hotel Sheraton 
serão designados para observa-
ções médicas de casos confirmados 
“para ajudar a conter o surto comu-
nitário mais recente”. Recorde-se 
que os hotéis Sheraton e Londoner 

Macau já estavam a ser utilizados 
pelas autoridades para fins de qua-
rentena, com outros 2.300 quartos 
do hotel Parisian adicionados igual-
mente à lista de hotéis de observa-
ção médica.

O Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Co-
ronavírus revelou ainda que, até ao 
momento, foram infectados seis 
trabalhadores dos Serviços de Saú-
de, entre os quais um examinador 
de amostragem no posto de aná-
lise de ácidos nucleicos, dois tra-
balhadores de limpeza da empresa 
concessionária que opera no Hos-
pital Conde de São Januário, um 
enfermeiro da Unidade de Saúde do 
Alto de Coloane, um enfermeiro de 
pronto-socorro e um auxiliar. Tam-
bém o Corpo de Polícia de Segurança 
Pública admitiu que cinco agentes 
de autoridade estão infectados e o 
Corpo de Bombeiros revelou que 
três profissionais também padecem 
de Covid-19. Após investigação, 
diversos funcionários e colegas de 
trabalho foram temporariamente 
classificados como contactos próxi-
mos e foram colocados em observa-
ção médica.

Os Serviços de Saúde recorda-
ram também que todos os indiví-
duos em Macau têm de realizar um 
teste rápido de antigénio, que ter-
mina hoje às 24h. Os dados dos dois 
testes devem ser carregados na pla-
taforma criada para o efeito.

Instado a comentar a decisão 
das autoridades da China conti-
nental e de Hong Kong de reduzir 
as quarentenas à chegada, o direc-
tor dos Serviços de Saúde admitiu 
que Macau pode seguir o mesmo 
caminho. “Se for necessário vamos 
seguir as novas orientações”, disse, 
reiterando que, em relação a este 
surto que assola o território desde 18 
de Junho, “ninguém está a esconder 
nada nem existem paradoxos”.

Também ontem foram diag-
nosticados oitos casos importados 
de infecção assintomática e dois 
casos de recaída, revelou o Centro 
de Coordenação de Contingência do 
Novo Tipo de Coronavírus. Desses 
10 casos, oito negaram histórico de 
infecção anterior e foram conside-
rados como casos importados assin-
tomáticos, onde se incluem quatro 
pessoas do sexo masculino e qua-
tro pessoas do sexo feminino, com 
idades compreendidas entre os 15 e 
49 anos. Os dois casos classificados 
como casos de recaída incluem um 
do sexo masculino e um do sexo fe-
minino, com idades compreendidas 
entre 17 e 49 anos.

Macau tem 533 casos de Covid-19 confirmados. 
Tendência de aumento continua

A última testagem em 
massa terminou com um 
total de 652.544 amostras 
recolhidas e 44 resultados 
preliminares positivos 
em amostras mistas. 
Autoridades sanitárias 
têm os olhos postos no 
Complexo de Serviços de 
Apoio ao Cidadão Sénior 
da Obra das Mães, na Praia 
do Manduco, onde foram 
diagnosticados três casos 
positivos de infecção por 
SARS-CoV-2. Há ainda 
seis profissionais de saúde 
infectados, cinco polícias 
e três bombeiros. Está em 
marcha até ao final do dia 
de hoje um procedimento 
de dois dias de testes 
rápidos de antigénio em 
casa.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

C
ontinuam a aumentar o 
número de casos de in-
fecção por SARS-CoV-2 
confirmados em Ma-
cau. As autoridades 

sanitárias revelaram ontem, na 
habitual conferência de imprensa 
do Centro de Coordenação de Con-
tingência do Novo Tipo de Corona-
vírus sobre o ponto de situação da 

ALIMENTOS VIVOS 
E FRESCOS DÃO 
ENTRADA EM MACAU 
DE FORMA NORMAL

O Instituto para os Assuntos 

Municipais (IAM) informou 

ontem que entraram em Macau 

diversas toneladas de alimentos 

vivos e frescos que vão desde 

os legumes e verduras até às 

carnes. Assim, chegaram ao 

território cerca de 260 toneladas 

de legumes e verduras, perto 

de 140 toneladas de frutas, um 

total de 200 mil ovos e ainda 

357 suínos à venda distribuídos 

no mercado de consumo. Os 

dados estatísticos providenciados 

pela Sociedade do Mercado 

Abastecedor de Macau Nam 

Yue contam principalmente 

os alimentos vivos e frescos 

que deram entrada em Macau 

via Mercado Abastecedor. 

O IAM reitera que produtos 

alimentares frescos e vivos 

estão a ser fornecidos a Macau 

em quantidade normal, não 

sendo afectados pela pandemia 

de Covid-19, enfatizando que 

os trabalhos de prevenção e 

controlo não afectam a oferta de 

produtos alimentares.

VOOS COMERCIAIS 
DE E PARA MACAU 
SEGUEM EM BAIXA

A Direcção dos Serviços de 

Estatística e Censos (DSEC) 

divulgou ontem que, em 

Maio, realizaram-se 561 voos 

comerciais, menos 66,9%, em 

termos anuais. O peso bruto 

da carga aérea foi de 4.474 

toneladas, ascendendo 38,8%, 

em termos anuais. Destaca-

se que a carga importada 

(468 toneladas) e a carga 

exportada (3.995 toneladas) 

aumentaram 31,8% e 40,3%, 

respectivamente. No período 

de Janeiro a Maio de 2022, 

efectuaram-se 4.963 voos 

comerciais, menos 15,7%, 

relativamente ao período 

homólogo de 2021 e o peso 

bruto da carga aérea situou-

se em 22.942 toneladas, mais 

45,2%. No que refere ao 

transporte marítimo, no mês 

em análise, o peso bruto da 

carga contentorizada entrada 

e saída de Macau pelos portos 

equivaleu a 13.439 toneladas, 

mais 24,1% em termos anuais. 

Realça-se que as cargas entradas 

e saídas pelo Porto Interior 

(10.165 toneladas) e pelo Porto 

de Ká-Hó (3.273 toneladas) 

subiram 13,4% e 75,3%, 

respectivamente. No período de 

Janeiro a Maio de 2022, o peso 

bruto da carga contentorizada 

entrada e saída pelos portos 

totalizou 65.949 toneladas, mais 

14,1%, em relação ao idêntico 

período de 2021.
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Deputado propõe venda de kits para teste rápido 
de antigénio ao abrigo do plano de fornecimento 

Em resposta 
à crescente procura 
e fornecimento 
instável dos kits 
de testes rápido de 
antigénio, Lam Lon 
Wai recomendou o 
lançamento de um 
plano de fornecimento 
de testes destinado 
aos residentes, 
semelhante ao plano 
de fornecimento de 
máscaras lançado 
desde o início da 
pandemia em 2020. 
O deputado considera 
a medida eficaz para 
controlar a venda dos 
kits a preços razoáveis.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com

O 
d e p u t a d o 
Lam Lon 
Wai suge-
riu que as 
autoridades 

possam tomar como refe-
rência do Plano de forne-
cimento de máscaras para 
permitir que os residentes 
com necessidade possam 
comprar kits de testes rá-
pidos de antigénio a preços 

razoáveis, particularmente 
numa altura em que a situa-
ção pandémica é grave.

Devido ao fornecimen-
to instável dos kits de teste 
rápido, o deputado mos-
trou-se atento à venda dos 
produtos sanitários a preços 
demasiado elevados no mer-
cado, considerando que seria 
viável o Governo controlar 
a venda e compra regular 
deste produto de teste rápi-
do através do lançamento de 
um plano de fornecimento.

Num comunicado en-
viado à imprensa, Lam Lon 

Wai apontou que, embora o 
Governo tenha oferecido um 
certo número de kits de tes-
te de antigénio durante os 
testes em massa, o volume 
só pode atender às neces-
sidades gerais, sendo dedi-
cado à realização de testes 
rápidos antes de as pessoas 
se submeterem à testagem 
massiva.

“Muitos trabalhadores 
precisam de andar à procu-
ra para comprar mais testes, 
para responder aos requisi-
tos dos empregadores para 
poderem ir para o trabalho. 

ESPAÇO

A Universidade de Ciência e Tecnologia de 

Macau (MUST, na sigla inglesa) ajudou a 

Administração Nacional da Aeronáutica e 

Espaço (NASA, na sigla inglesa) a classificar 

o cometa ‘C/2014 UN271’. A agência norte-

americana recorreu ao modelo digital de 

cálculo da MUST para chegar à conclusão 

que o núcleo do cometa, que tem cerca de 

130 quilómetros de diâmetro, parece ser feito 

inteiramente de gelo.

A NASA confirmou que o maior cometa já 

visto, descoberto graças ao Telescópio Espacial 

Hubble, passará perto da Terra durante a 

próxima década, aproximadamente em 2031. 

A agência espacial norte-americana garantiu 

que se trata de um objecto celeste, que 

“possui um núcleo 50 vezes maior que o dos 

cometas conhecidos até agora”.

Os astrónomos argumentaram que o objecto, 

considerado um cometa inédito, é “maior que 

o estado de Rhode Island” nos Estados Unidos 

e que, com essas dimensões, “o colosso 

celeste passará próximo ao nosso planeta no 

início da próxima década”.

Além de ser muito maior do que o cometa 

médio observado até agora, estima-se que 

este espécime pese cerca de 500 mil milhões 

de toneladas, mais do que qualquer outro 

corpo celeste semelhante que tenha passado 

próximo do nosso Sistema Solar.

Os cientistas da NASA, inclusive e recorrendo 

a informações do Hubble, determinaram que 

o cometa deverá entrar no Sistema Solar 

com uma velocidade aproximada de mais de 

35.400 quilómetros por hora.

O cometa, acredita-se, deve ter tido origem 

na Nuvem de Oort, um espaço na borda do 

nosso Sistema Solar, muito distante da Terra. 

Os especialistas acreditam que o cometa pode 

Actualmente, a oferta no 
mercado dos produtos de 
teste rápido não é estável e o 
preço é muito variável. Para 
poder ir trabalhar e atender 
às exigências de testes do 
Governo, os trabalhadores 
ficam em pânico aquando da 
sua aquisição”, sublinhou.

O também vice-pre-
sidente da Federação das 
Associações dos Operários 
de Macau (FAOM) exortou o 
Governo para que disponi-
bilizasse mais apoio aos em-
pregados, fornecendo kits 
de testes rápidos e máscaras 

do tipo N95 para funcioná-
rios de sectores específicos.

Segundo realçou Lam 
Lon Wai, Macau está a en-
frentar “uma grave situação 
pandémica”, com os depar-
tamentos da administração 
pública encerrados, excepto 
os que prestam serviços ur-
gentes e essenciais.

“Apesar dos apelos aos 
cidadãos para que fiquem em 
casa o mais possível, muitos 
trabalhadores ainda preci-
sam de ir trabalhar todos os 
dias, com um grande ris-
co de infecção, trabalhando 
arduamente para manter o 
funcionamento normal da 
sociedade”, disse. O depu-
tado adiantou que, uma vez 
que as empresas têm dife-
rentes requisitos de preven-
ção de epidemia, os funcio-
nários podem ser exigidos a 
fazer testes adicionais, o que 
“agravou muito a sua pres-
são financeira”.

Para além dos apoios 
quanto ao fornecimento de 
produtos de prevenção pan-
démica, o deputado eleito 
por via indirecta solicitou 
que as medidas de assistên-
cia económica sejam alar-
gadas para beneficiar mais 
trabalhadores de diversos 
sectores, nomeadamente os 
mediadores de seguros.

No início do mais recen-
te surto, o secretário para a 
Economia e Finanças anun-

ciou o lançamento de sete 
medidas de apoio financeiro, 
incluindo o “Plano de apoio 
pecuniário aos trabalhado-
res, aos profissionais liberais 
e aos operadores de estabe-
lecimentos comerciais”, que 
tinha sido lançado no ano 
passado para mitigar as difi-
culdades e pressão financei-
ra dos residentes.

Ao abrigo do plano, é 
atribuído um subsídio aos 
trabalhadores locais, cuja re-
ceita do trabalho é relativa-
mente reduzida, bem como 
aos profissionais liberais 
contribuintes do 2.º grupo 
do imposto profissional que 
exercem actividades espe-
cíficas e aos operadores de 
estabelecimentos comerciais 
com dificuldades no exercí-
cio da sua actividade.

“No ano passado, o pla-
no abrangeu apenas alguns 
profissionais liberais, ou-
tros como os mediadores de 
seguros não foram benefi-
ciados. De momento, dado 
que o desenvolvimento da 
economia está quase para-
do, os mediadores estão a 
enfrentar desafios e dificul-
dades, sobretudo com cortes 
na remuneração”, afirmou 
Lam Lon Wai, esperando que 
a nova ronda do Plano seja 
introduzida ao público com 
uma maior abrangência de 
beneficentes, incluindo os 
profissionais liberais com 
rendimento baixo e médio, 
como forma de “aliviar a 
pressão das diversas indús-
trias e apoiá-las para supe-
rar as dificuldades actuais, 
reflectindo a atenção do Go-
verno às dificuldades dos re-
sidentes e empresas”.

Trabalho da MUST ajuda NASA 
a classificar o cometa ‘C/2014 UN271’

precisar de cerca de um milhão 

de anos a cair em direcção ao 

Sol. “Como a massa de nossa 

estrela principal é tão grande, 

ela atrai objectos como esse 

muitas vezes. No entanto, 

nunca tivemos registo de um 

objecto tão gigantesco”, indicou 

ainda a NASA, acrescentando 

que até agora não há risco real 

de impacto na Terra.

G.L.P.
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Autocarros registam prejuízos 
por dois anos consecutivos

Os relatórios das contas 
do exercício publicados 
ontem pelas duas 
empresas que prestam 
o serviço público de 
autocarros relativos ao 
ano de 2021 relatam 
prejuízos por dois anos 
consecutivos a partir da 
epidemia de Covid-19. A 
Transportes Colectivos 
de Macau (TCM) 
perdeu 1,93 milhões 
de patacas, enquanto 
a Transportes Urbanos 
de Macau (Transmac) 
perdeu 5,83 milhões de 
patacas. A companhia de 
transportes colectivos de 
passageiros mostrou-se 
pessimista para o ano 
de 2022, considerando 
que o impacto negativo 
da epidemia de Covid-19 
irá permanecer no 
território e a recuperação 
económica “não será 
optimista”.

DINIS CHAN

dinis.chan@pontofinal-macau.com 

S
egundo os relató-
rios aunais publi-
cados ontem em 
Boletim Oficial 
pelas duas empre-

sas concessionárias do forneci-
mento de serviços de transpor-
tes colectivos de passageiros, a 
Transportes Colectivos de Macau 
(TCM) verificou um prejuízo de 
1,93 milhões de patacas no ano 
passado, enquanto a Transportes 
Urbanos de Macau (Transmac) 
registou a perda de 5,83 milhões 
de patacas no ano passado. Os 
resultados devem-se à redução 
de receitas e ao aumento de cus-
tos resultantes dos preços eleva-

dos dos combustíveis, bem como 
despesas adicionais de desinfe-
ções reforçadas.

Na sequência das medidas 
implementadas para restringir 
a mobilidade de pessoal no con-
texto da epidemia da Covid-19, a 
procura do público pelos serviços 
de autocarros tem sido diminuí-
da. Conforme relevado pela TCM, 
apesar de ter registado um au-
mento ligeiro quanto ao núme-
ro de passageiros recebidos em 
comparação com o ano passado, 
ainda não conseguiu recuperar 
o nível pré-epidémico. Quanto 
à Transmac, que representava 
mais de 60% do número total das 
carreiras de transporte público 
no território, o volume diário de 
passageiros transportados pela 
mesma registou uma diminuição 
de 20% em comparação com o 
período antes da epidemia. Além 
disso, a Transmac observou ain-
da que o rendimento do subsídio 
financeiro diminuiu 7% em 2021.

Os custos operacionais au-
mentaram e não se deve apenas 
ao aumento de preços combus-
tíveis e às despesas extras de 

limpezas reforçadas de veícu-
los, mas também à aposta nos 
veículos sustentáveis amigos do 
ambiente, no intuito de acom-
panhar a orientação dada pelas 
autoridades no âmbito da pro-
moção de viaturas ecológicas e 
de combustível alternativo. Para 
a TCM, até 2024, 473 autocarros 
movidos com novas energias 
serão adquiridos e a Transmac 
irá adquirir pelo menos 160 au-
tocarros eléctricos adequados ao 
ambiente operacional de Macau.

Recorde-se que, a partir do 
passado domingo, com o ob-
jectivo de responder à situação 
epidémica e a subsequente dimi-
nuição da procura dos serviços de 
autocarros, a Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos de Tráfe-
go (DSAT) resolveu cortar a fre-
quência das linhas de autocarros, 
que se varia entre 4% a 50%, cerca 
de 20% do valor geral, reforçan-
do o apelo à população para ficar 
em casa, interromper actividades 
desnecessárias e reduzir a mobi-
lidade social, com vista a reduzir o 
risco de infecção na comunidade. 
De acordo com os dados estatísti-

cos da DSAT, até 31 de Dezembro 
de 2021 existiam 86 carreiras ex-
ploradas de autocarros públicos 
em Macau. Segundo foi revelado 
por trabalhadores da TCM e da 
Transmac, os condutores afec-
tados destas empresas foram 
obrigados a gozar as respectivas 
férias anuais na sequência da im-
posição dessa medida.

Face a tal realidade, a Trans-
mac mostrou-se pessimista. 
“Olhando para o ano 2022, o im-
pacto da epidemia de Covid-19 
em Macau continuará a ser gra-
ve. Com a diminuição de turistas, 
a recuperação económica não 
será optimista”, referiu a com-
panhia no relatório oficialmente 
divulgado.

Apesar disso, as duas con-
cessionárias de transportes ro-
doviários de passageiros refe-
riram no final do relatório que, 
perante a redução de passageiros 
provocada pela crise de saúde 
pública no território, irão conti-
nuar a dedicar-se no trabalho de 
combate à Covid-19 e reforçar a 
desinfecção para garantir a se-
gurança e higiene dos veículos.

DEPUTADO QUER 
QUE GOVERNO 
MELHORE INSTALAÇÕES 
PARA CARREGAMENTO 
DE VEÍCULOS ELÉCTRICOS

Para o deputado Ngan Iek Hang, o 

número insuficiente de instalações para 

o carregamento de veículos eléctricos é a 

principal razão pela qual a população não 

prefere este tipo de veículos. O deputado 

assinalou, ainda assim, que o Governo 

promoveu diversas medidas de incentivo 

à utilização de veículos eléctricos. No 

entanto, actualmente, só existem cerca 

de dois mil veículos ligeiros eléctricos 

em Macau. Por outro lado, segundo 

Ngan Iek Hang, os residentes também 

se têm queixado que as tarifas para o 

carregamento eléctrico são demasiado 

altas e a velocidade de carregamento é 

lenta. Assim, o deputado sugeriu que o 

Governo deve aperfeiçoar as instalações 

de carregamento de veículos eléctricos e 

promover o plano de benefícios das tarifas 

de carregamento eléctrico.

HÁ MAIS VEÍCULOS 
MOTORIZADOS 
A CIRCULAR EM MACAU 
NOS ÚLTIMOS MESES

No final de Maio, havia um total de 

246.949 veículos matriculados em Macau, 

mais 1%, face ao final do idêntico mês de 

2021. Salienta-se que destes veículos o 

número de automóveis ligeiros (113.078) 

e o de motociclos (106.233) subiram 

1,1% e 2,6%, respectivamente. No mês 

de referência o número de veículos com 

matrículas novas equivaleu a 728 (128 

dos quais eram eléctricos), menos 20,4%, 

em termos anuais, revelou a Direcção 

dos Serviços de Estatística e Censos 

(DSEC). De igual modo, o número de 

automóveis ligeiros fixou-se em 293 (42 

dos quais eram eléctricos), menos 31,2%. 

No período de Janeiro a Maio deste ano, 

o número de veículos com matrículas 

novas foi de 4.572, menos 15,2%, face 

ao mesmo período de 2021. No mês 

em análise ocorreram 992 acidentes 

de viação, menos 10,4%, em termos 

anuais, causando uma vítima mortal e 

342 feridos. Nos cinco primeiros meses 

de 2022, o número de acidentes de 

viação totalizou 4.901, verificando-se 

cinco vítimas mortais e 1.705 feridos. 

Também em Maio, o movimento de 

automóveis nos postos fronteiriços 

situou-se em 393.188, descendo 

ligeiramente 0,6%, em termos anuais. 

A DSEC salienta que o movimento de 

automóveis ligeiros (361.067) diminuiu 

1,7%. No mês de referência o peso 

bruto da carga contentorizada entrada e 

saída de Macau por via terrestre fixou-

se em 5.094 toneladas, mais 124,1%, 

em termos anuais. Destaca-se que a 

carga entrada e saída pela Ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau (4.959 toneladas) 

representou 97,4% do total. Nos cinco 

primeiros meses de 2022, o movimento 

de automóveis nos postos fronteiriços 

foi de 1.645.885, menos 9,9%, face ao 

mesmo período de 2021 e o peso bruto 

da carga contentorizada entrada e saída 

por via terrestre correspondeu a 19.309 

toneladas, mais 79,0%.

SISTEMAS PEDONAIS NA ZONA 
DAS PORTAS DO CERCO 
GERAM PREOCUPAÇÃO

Numa interpelação escrita, o deputado Ngan 

Iek Hang mostrou-se preocupado em relação 

aos sistemas pedonais das Portas do Cerco e 

das suas redondezas, apelando ao Governo para 

elaborar um plano de melhoria dos mesmos na 

zona Norte de Macau em prol do bem-estar de 

toda a população. O também vice-presidente 

da Direcção do Centro da Política da Sabedoria 

Colectiva indicou que as passagens aéreas para 

peões perto das Portas do Cerco são dispersas e 

têm falta de interligações, sendo algumas velhas 

e desprovidas de instalações sem barreiras. O 

mesmo ainda salientou que a passagem aérea 

para peões temporária, que liga as habitações 

económicas da Avenida de Artur Tamagnini 

Barbosa e o Jardim do Mar do Sul, já entrou em 

funcionamento há mais de dez anos, exortando 

as autoridades a considerarem uma reconstrução 

da passagem aérea para peões, tomando como 

referência os métodos da construção aplicados à 

passagem aérea para peões do Posto Fronteiriço 

de Qingmao.
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no novo governo da Região 
Administrativa Especial de 
Hong Kong, que tomará pos-
se na sexta-feira.

Hong Kong tirou partido 
das oportunidades históricas 
apresentadas pela reforma e 
abertura do continente, ao 
mesmo tempo que estabe-
lecia boas ligações com os 
mercados internacionais, 
disse o governante.

Olhando para o desen-
volvimento da cidade nos 
últimos 25 anos, Chan disse 

que o sector financeiro con-
tribuiu com menos de 11% 
do produto interno bruto de 
Hong Kong em 1997, valor 
que agora ultrapassa os 23%.

O número de empresas 
cotadas na bolsa aumentou 
de cerca de 600 para mais de 
2.500 durante esse período, 
e o valor da bolsa saltou para 
mais de 40 triliões de dólares 
de Hong Kong, comparando 
com os 3 triliões iniciais, dis-
se o governante.

No entanto, a cidade de-

Economia de Hong Kong 
em boa posição para crescer

O 
secretário 
para as Fi-
nanças de 
Hong Kong, 
Paul Chan 

Mo-po, disse estar muito 
confiante e esperançado so-
bre a economia e o desen-
volvimento futuro de Hong 
Kong, uma vez que a cidade 
se encontra num momen-
to crítico de manutenção de 
estabilidade e da procura de 
prosperidade.

“Hong Kong está agora 
em posição privilegiada para 
crescer e é altura de concen-
trar a nossa atenção no de-
senvolvimento económico 
e também na melhoria do 
nível de vida da população”, 
disse Chan numa entrevista 
antes do 25.º aniversário do 
regresso de Hong Kong à pá-
tria, assinalado a 1 de Julho.

Durante os últimos 25 
anos, a cidade alcançou um 
rápido desenvolvimento 
como centro financeiro inter-
nacional, o que se deve prin-
cipalmente ao apoio do Go-
verno Central e às vantagens 

Secretário Financeiro de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, 
durante uma entrevista

passou rapidamente do caos 
para a estabilidade após a 
promulgação da Lei de Se-
gurança Nacional de Hong 
Kong. A melhoria do siste-
ma eleitoral permitiu a Hong 
Kong regressar ao caminho 
certo de “Um país, dois sis-
temas”, com patriotas a 
administrar e servir Hong 
Kong, disse Chan.

Refutando relatos dos 
meios de comunicação social 
sobre “fuga de capitais de 
Hong Kong”, Chan disse que 
os activos sob gestão subi-
ram para 34 triliões de dóla-
res de Hong Kong até ao final 
de 2020, um aumento de 21 
por cento numa base anual.

O total de depósitos 
bancários atingiu mais de 15 
triliões de dólares até ao final 
do ano passado, contra cerca 
de 13 triliões de dólares em 
2019. O Índice dos Centros 
Financeiros Globais classifi-
ca Hong Kong como o núme-
ro 3 no mundo, logo atrás de 
Nova Iorque e Londres.

Chan disse que o finan-
ciamento verde e sustentável 
é a chave para todo o país, 
incluindo Hong Kong, uma 
vez que visa ter um pico de 
emissões de dióxido de car-
bono antes de 2030 e atingir 
a neutralidade de carbono 
antes de 2060. Hong Kong 
também tem uma meta de 
zero emissões de carbono 
antes de 2050.

“Vendo o futuro no con-
texto de um centro financei-
ro internacional, penso que 
estamos muito bem posicio-
nados para dirigir o investi-
mento estrangeiro no sentido 
de o associar a projectos ver-
des”, afirmou o governante.

A longo prazo, para que 
Hong Kong alcance um de-
senvolvimento bom e sus-
tentável, a cidade deve inte-
grar-se ainda mais no desen-
volvimento nacional global 
do continente, acrescentou.

O 14.º Plano Quinquenal 
(2021-25) oferece apoio ao 
desenvolvimento de Hong 
Kong num polo internacio-
nal de inovação e tecnologia, 
e o desenvolvimento no sec-
tor pode oferecer aos jovens 
melhores oportunidades de 
emprego.

“O governo investiu 
150 mil milhões de dólares 
de Hong Kong no sector nos 
últimos cinco anos, e que-
remos fazer florescer um 
ambiente de inovação e tec-
nologia a partir de diferen-
tes meios, incluindo mais 
investimento, atracção de 
talentos e construção de in-
fraestruturas”, acrescentou.

Hong Kong está 
agora na melhor 
posição para crescer 
e concentrar a 
nossa atenção no 
desenvolvimento 
económico e também 
na melhoria da 
subsistência das 
pessoas”, 
Paul Chan 
Mo-po, 
secretário para 
as Finanças

únicas do princípio “Um país, 
dois sistemas”, disse Chan.

Chan, 67 anos, desem-
penha o cargo de secretário 
para as Finanças desde 2017 
e permanecerá neste cargo 

parou-se com vários desa-
fios, incluindo a crise finan-
ceira asiática em 1997 e a cri-
se financeira global de 2008. 
O apoio do Governo Central 
tem sido o factor mais im-
portante na superação desses 
desafios, afirmou o respon-
sável pela pasta das finanças.

Por exemplo, mais de 
metade das empresas cotadas 
em Hong Kong são empresas 
continentais e são responsá-
veis por mais de 70% do valor 
das trocas diárias, represen-
tando mais de 70% do valor 
total do mercado, disse Chan.

O comércio total de mer-
cadorias de Hong Kong ocupa 
o sexto lugar no mundo, o 
que também se deve princi-
palmente ao rápido desen-
volvimento do continente, 
já que uma grande parte das 
exportações da cidade são 
reexportações de mercado-
rias originárias do continen-
te, disse o secretário para as 
Finanças.

Embora a cidade tenha 
passado por alguma tur-
bulência nos últimos anos, 
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O 
Presidente 
da Comissão 
E x e c u t i v a 
(CEO, na si-
gla inglesa) 

da Autoridade Aeroportuária 
de Hong Kong disse que com 
todo o trabalho de construção 
e testes basicamente termi-
nados, está muito confian-
te de que a terceira pista do 
Aeroporto Internacional de 
Hong Kong poderá começar a 
funcionar nos próximos dois a 
três meses.

Fred Lam Tin-fuk, CEO 
da Autoridade Aeroportuária 
de Hong Kong, disse que serão 
necessários dois a três anos 
para concluir a construção 
de infraestruturas comple-
mentares para o projecto do 
Sistema de Três Pistas, con-
solidando e reforçando ainda 
mais a posição de Hong Kong 
como um centro de aviação 
internacional.

Espera-se que o Aero-
porto Internacional de Hong 
Kong tenha um fluxo de mais 
de 120 milhões de passagei-
ros e cerca de 10 milhões de 
toneladas métricas de carga 
até 2035, afirmou Lam numa 
entrevista recente antes do 
25.º aniversário da RAEHK, 
assinalado a 1 de Julho, do re-
gresso de Hong Kong à pátria.

Terceira pista do aeroporto de Hong Kong 
com abertura prevista para breve
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Xi disse que devem ser 
feitos esforços para garantir a 
construção segura e eficiente 
do projecto, e para maximizar 
os seus benefícios após a sua 
conclusão.

A construção da tercei-
ra pista de 3,8 quilómetros 
de comprimento e 60 metros 
de largura começou em 2016, 
com a formação de 650 hec-
tares de terreno por recupe-
ração.

“A nova pista é parte in-
tegrante da visão de transfor-

mar um ‘aeroporto da cidade’ 
numa ‘Cidade Aeroporto’, 
compreendendo instalações 
de retalho, refeitório e entre-
tenimento, torres de escritó-
rios, um centro logístico e um 
local de eventos”, disse.

Lam afirmou que embora 
a pandemia da COVID-19 te-
nha sido um duro golpe nos 
aeroportos de todo o mundo, 
o volume de carga do Aero-
porto Internacional de Hong 
Kong permaneceu no primei-
ro lugar a nível mundial.

Um robô de limpeza em funções no terminal do Aeroporto Internacional 
de Hong Kong no início deste mês

Numa viagem para as-
sistir às celebrações do 20.º 
aniversário do regresso de 
Hong Kong à pátria em 2017, 
o Presidente Xi Jinping ins-
peccionou a construção da 
terceira pista do Aeroporto 
Internacional de Hong Kong, 
afirmando que o Governo 
Central apoia a construção da 
pista para ajudar Hong Kong 
a consolidar o seu estatuto de 
centro de aviação global e me-
lhorar a sua competitividade 
global.

que continuarão a impulsio-
nar o seu sucesso futuro.

O aeroporto proporciona 
ligações aéreas de cinco horas 
ou menos a metade da popu-
lação mundial, e o princípio 
“Um país, dois sistemas” 
permite a Hong Kong discutir 
directamente com países e re-
giões estrangeiras os direitos 
de tráfego aéreo, afirmou.

Sendo um porto livre e 
uma das economias mais li-
vres do mundo, 168 países 
e territórios concederam o 
acesso sem visto ou a chega-
da com visto aos titulares de 

Depois 
de a 
pandemia 

ter terminado e todas 
as restrições 
de viagem terem sido 
levantadas, estamos 
muito confiantes 
de que os passageiros 
regressarão muito 
em breve. A médio 
e longo prazo, estamos 
muito confiantes sobre 
o desenvolvimento
do aeroporto 
de Hong Kong”, 
Fred Lam Tin-fuk, 
CEO da Autoridade 
Aeroportuária 
de Hong Kong

“Depois de a pandemia 
ter terminado e todas as res-
trições de viagem terem sido 
levantadas, estamos muito 
confiantes de que os passa-
geiros regressarão muito em 
breve. A médio e longo pra-
zo, estamos muito confiantes 
sobre o desenvolvimento do 
aeroporto de Hong Kong”, 
afirmou.

“A pandemia não atra-
sou o desenvolvimento do 
aeroporto e a construção de 
infraestruturas porque acre-
ditamos que é mais adequado 
investir em tempos difíceis”.

Substituindo as funções 
do Aeroporto Kai Tak, o Aero-
porto Internacional de Hong 
Kong em Chek Lap Kok come-
çou a funcionar em 1998, ape-
nas um ano depois de a cidade 
ter regressado à pátria.

No seu primeiro ano, o 
aeroporto tinha uma capaci-
dade de passageiros de 28 mi-
lhões e apenas um pequeno 
volume de carga. Após mais 
de 20 anos, o volume de pas-
sageiros atingiu 75 milhões 
por ano e o volume de carga 
atingiu 5 milhões de tonela-
das por ano, disse Lam.

“Como aeroporto inter-
nacional, o nosso desenvol-
vimento tem estado em sin-
tonia com o desenvolvimento 
de Hong Kong e da nação, e o 
seu desenvolvimento tem im-
pulsionado o desenvolvimen-
to do aeroporto”, afirmou.

Lam acredita que o Aero-
porto Internacional de Hong 
Kong tem vantagens únicas 

passaportes da RAEHK, disse 
Lam.

Além disso, o aeropor-
to aumenta constantemente 
a sua eficiência operacional 
através da utilização eficaz 
e inovadora de tecnologia, 
como o reconhecimento fa-
cial, automação e robótica, 
acrescentou.

Lam disse que o aeropor-
to pretende tornar-se num 
importante centro de trans-
portes na área de Guangdon-
g-Hong Kong-Macau na zona 
da Grande Baía (GBA, na sigla 
inglesa), proporcionando um 
serviço conveniente às pes-
soas que vivem na GBA.

A Autoridade Aeropor-
tuária da RAEHK permite aos 
passageiros das nove cidades 
da Grande Baía, ao usarem 
o aeroporto de Hong Kong, 
que completem o check-in, o 
controlo de bagagem e os pro-
cedimentos de imigração e al-
fândega nas respectivas cida-
des. Este serviço será alargado 
aos passageiros de Macau e 
Guangdong que viajem para 
Hong Kong através da ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau, 
afirmou.
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Valores de importações e exportações 
para os países lusófonos aumentaram

RESERVA FINANCEIRA 
PERDEU 18,44 MIL 
MILHÕES DE PATACAS
 EM ABRIL

A reserva financeira de Macau 

perdeu valor pelo quarto mês 

consecutivo, registando uma 

queda de 18,44 mil milhões 

de patacas em Abril, segundo 

dados divulgados ontem pelas 

autoridades. A reversa financeira 

da RAEM cifrou-se em 613,02 

mil milhões de patacas no final 

de Abril, segundo informação 

publicada no Boletim Oficial pela 

Autoridade Monetária de Macau. 

O valor da reserva básica – 

equivalente a 150% do orçamento 

público de Macau para 2022 – era 

de 145 mil milhões de patacas e 

a reserva extraordinária 486,46 

mil milhões de patacas. A reserva 

financeira é maioritariamente 

composta por depósitos e contas 

correntes no valor de 279,42 mil 

milhões de patacas, títulos de 

crédito no montante de 152,3 

mil milhões de patacas e até 

174,73 mil milhões de patacas em 

investimentos subcontratados.

Na sequência da detenção 
do antigo director do 
grupo Macau Legend, Levo 
Chan, no início deste ano, 
a empresa publicou pela 
primeira vez o relatório 
anual de contas de 
exercício, tendo declarado 
prejuízos de 1,19 mil 
milhões de dólares de Hong 
Kong referentes ao ano 
passado. Devido ao atraso 
no anúncio dos resultados, 
a negociação no mercado 
de acções da Macau Legend 
foi suspensa a 1 de Abril e 
retomada ontem.

DINIS CHAN

DINIS.CHAN@PONTOFINAL-MACAU.COM

Macau Legend declara prejuízos de 1,19 mil milhões

A 
Macau Legend anun-
ciou ontem os re-
sultados anuais do 
ano de 2021 e decla-

rou prejuízos de 1,19 mil milhões 
de dólares de Hong Kong até 31 de 
Dezembro de 2021, valor inferior à 
perda de 1,96 mil milhões registado 
em 2020. No relatório divulgado, a 
empresa afirmou que irá “explorar 
todas as possibilidades de continuar 
as suas operações de jogo em Macau 
após 31 de Dezembro deste ano”. 

A Macau Legend retomou on-
tem a negociação normal na Bolsa 
de Valores de Hong Kong, tendo 
subido 2,2% para 0,46 dólares de 
Hong Kong. Trata-se do primei-
ro relatório divulgado pela Macau 
Legend após o maior accionista do 
grupo, Levo Chan, ter sido detido 
pela Polícia Judiciária por suspeitas 
de jogo ilegal e associação crimino-
sa em Janeiro deste ano.

De acordo com o relatório de 
contas, as actividades de jogo e não 

jogo registaram prejuízos de 163 
milhões e 497 milhões de dólares de 
Hong Kong, respectivamente, em 
2021. Durante o ano foram regista-
das receitas de jogo de 390 milhões, 
representando um aumento anual 
de 74,1%. As receitas não relacio-
nadas com as actividades de jogos 
também subiram 25,5%, numa base 
anual, para 218 milhões de dólares 
de Hong Kong. Os LAJIDA (lucros 
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização, ou LBITDA, na 

sigla em inglês) ajustados em 2021 
foram aproximadamente de 300 
milhões de dólares de Hong Kong, 
uma diminuição anual de 30%. As 
receitas do ano excederam a 1,13 mil 
milhões de dólares, um aumento de 
62% em comparação com o ano pas-
sado.

DESINVESTIMENTO 
E CANCELAMENTO DE NEGÓCIOS 

EM CONSIDERAÇÃO

Segundo a auditoria Ernst & You-
ng (E&Y), à luz do passivo corrente 
líquido da Macau Legend no valor 
de 788 milhões de dólares de Hong 
Kong e das perdas registadas du-
rante o ano passado, a totalidade 
de empréstimos bancários e outros 
empréstimos que o grupo teve foi de 
2.359 milhões de dólares, enquanto 
207 milhões de dólares de emprés-
timos terão o seu vencimento no 
prazo de um ano, e o dinheiro em 
caixa é apenas de 133 milhões de 
dólares. Tendo em conta esta situa-
ção, considera-se que existe uma 
incerteza significativa e uma dúvida 
substancial quanto à capacidade de 
exercício da actividade, pelo que não 
é expressa qualquer opinião sobre o 
relatório publicado.

A Macau Legend revelou que 
o grupo está a considerar algumas 
operações de desinvestimento e 
cancelamento dos negócios para o 
controlo de custos. Foi ainda referido 
que, no ano passado, concluiu-se a 
redução de investimento para o pro-
jecto do ‘resort’ integrado localizado 
em Cabo Verde, pelo registo de per-
das por imparidades no valor de 241 
milhões de dólares de Hong Kong.

COMÉRCIO

Dados revelados ontem pela Direcção 

dos Serviços de Estatística e Censos 

(DSEC) mostram que a exportação 

de mercadorias para os países 

de língua portuguesa aumentou 

103,4%, com um valor de 850 mil 

patacas, no período de Janeiro a 

Maio deste ano. No mesmo período 

temporal, as importações oriundas 

dos países lusófonos aumentaram 

35% face ao idêntico período do ano 

transacto, num valor total de 372 

milhões de patacas.

No geral, no mês de Maio, 

exportaram-se 1,14 mil milhões de 

patacas de mercadorias, equivalentes 

a uma subida de 16,2%, face ao 

idêntico mês de 2021. O valor 

da reexportação (978 milhões de 

patacas) cresceu 20,3%. O valor da 

exportação doméstica (165 milhões 

de patacas) caiu 3,1%. No mês em 

análise importaram-se 12,05 mil 

milhões de patacas de mercadorias, 

ou seja, menos 22,5%, em termos 

anuais, informam ainda os Serviços 

de Estatística e Censos.

O valor exportado de mercadorias 

no período de Janeiro a Maio 

deste ano situou-se em 6,21 mil 

milhões de patacas, tendo subido 

13,1%, comparativamente com o 

idêntico período do ano transacto. 

A reexportação (5,31 mil milhões 

de patacas) e a exportação 

doméstica (901 milhões de patacas) 

aumentaram 12,0% e 20,2%, 

respectivamente. O valor importado 

de mercadorias foi de 63,57 mil 

milhões de patacas, ou seja, mais 

8,4%, em termos anuais. Por 

conseguinte, o défice da balança 

comercial nos cinco primeiros meses 

do corrente ano cifrou-se em 57,35 

mil milhões de patacas, mais 4,22 

mil milhões de patacas, face ao 

período homólogo do ano transacto 

(53,13 mil milhões de patacas).

O valor total do comércio externo de 

mercadorias no período de Janeiro 

a Maio de 2022 correspondeu a 

69,78 mil milhões de patacas e subiu 

8,8%, face aos 64,12 mil milhões 

de patacas registados no idêntico 

período de 2021.
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Nova estratégia declara Rússia 
como principal ameaça e inclui China

“
A Federação Russa é a 
ameaça mais significa-
tiva e direta à seguran-
ça dos Aliados e à paz e 

estabilidade na zona euro-atlânti-
ca”, lê-se no conceito estratégico 
para a próxima década. No docu-
mento, a NATO afirma também 
que a China “declarou ambições e 
políticas coercivas”, desafiando os 
“interesses, segurança e valores” 
dos aliados. O anterior conceito 
estratégico, aprovado em Lisboa, 
em 2010, não continha referên-
cias à China e considerava a Rússia 

como parceira estratégica da NATO.
No documento de Madrid, os 

líderes dos 30 membros da aliança 
militar, de que Portugal é um dos 
países fundadores, afirmam que a 
“zona euro-atlântica não está em 
paz” e não descartam a possibili-
dade de um ataque da Rússia contra 
os aliados. “Nós não podemos des-
cartar a possibilidade de um ataque 
contra a soberania e a integridade 
territorial dos Aliados”, afirmam.

A NATO considera que a Rús-
sia “violou as normas e princípios 
que contribuíram para uma ordem 

A NATO declarou ontem 
a Rússia como a principal 
ameaça à segurança 
euro-atlântica e incluiu 
as preocupações com a 
China no seu novo conceito 
estratégico, aprovado na 
cimeira de Madrid.

EP
A

CHINA CRITICA ALIANÇA ATLÂNTICA
 POR TER “MENTALIDADE DA GUERRA FRIA”

China acusa G7 
de “semear a divisão”
 após críticas a Pequim

CIMEIRA

de segurança europeia estável e 
previsível”. A Rússia, segundo a 
NATO, “procura estabelecer es-
feras de influência e controlo di-
reto através de coerção, subver-
são, agressão e anexação”.

Utiliza, para isso, “meios 
convencionais, cibernéticos e hí-
bridos” contra a NATO e os seus 
parceiros, com uma postura mi-
litar, uma capacidade nuclear e 
uma “vontade comprovada de 
usar a força” que “minam a or-
dem internacional baseada em 
regras”.

Em concreto, o documento si-
naliza o objetivo russo de desesta-
bilizar os países do Leste e do Sul, 
além de perturbar a “liberdade de 
navegação” no Atlântico Norte.

A presença de forças militares 
russas em regiões dos mares Bál-
tico, Negro e Mediterrâneo, e a sua 
“integração militar com a Bielor-
rússia” desafiam a segurança e os 
interesses dos aliados. “A NATO 
não procura o confronto e não re-
presenta qualquer ameaça para a 
Federação Russa”, asseguram os 
aliados no documento de Madrid.

Os membros da NATO dizem 
que continuarão a responder a 
quaisquer “ameaças e ações hostis” 
de Moscovo em unidade e de um 
modo responsável, e comprome-
tem-se a reforçar significativamen-
te os meios de dissuasão e defesa 

“Aumentaremos a nossa re-
sistência contra a coação russa e 
apoiaremos os nossos parceiros no 
combate à interferência e agressão 
malignas”, afirmam.

Ao contrário da cimeira de 
Lisboa, a NATO afirma no novo 
conceito estratégico que não pode 
considerar a Rússia como parceira. 
“Contudo, continuamos dispostos 
a manter canais de comunicação 
abertos com Moscovo para gerir e 
mitigar os riscos, prevenir a esca-
lada e aumentar a transparência”, 
lê-se no documento.

Os aliados asseguram querer 
“estabilidade e previsibilidade na 
zona euro-atlântica”, bem como 
“entre a NATO e a Federação Rus-
sa”. “Qualquer mudança na nos-
sa relação depende de a Federação 
Russa pôr termo ao seu compor-
tamento agressivo e cumprir inte-
gralmente o direito internacional”, 
afirmam. Lusa

está empenhado em dividir e criar 

antagonismos, sem qualquer senso 

de responsabilidade ou princípio 

moral”, disse o porta-voz do Mi-

nistério dos Negócios Estrangeiros 

chinês, Zhao Lijian, em conferência 

de imprensa.

Washington há muito que aponta 

críticas às práticas comerciais de 

Pequim, que acusa de favorecer as 

empresas chinesas, em detrimento 

das empresas estrangeiras, ou de 

transferência forçada de tecnologia. 

Mas o facto da Alemanha, que é a 

maior economia da União Europeia 

(UE) e que tem a China como maior 

parceiro comercial, criticar direta-

mente as práticas do país asiático é 

uma novidade. A Alemanha exerce 

actualmente a presidência do G7.

Na sua declaração final, os líderes 

do G7 também apontaram que que-

rem “fomentar a diversificação e a 

resistência à coerção económica, e 

reduzir as dependências estratégi-

cas” em relação ao país asiático.

A China acusou ontem os países do 

G7 de “semearem a divisão”, depois 

de o grupo que reúne as nações 

mais industrializadas do mundo ter 

condenado a alegada falta de trans-

parência de Pequim nas suas práti-

cas comerciais.

Reunidos no sul da Alemanha, entre 

domingo e terça-feira, os líderes 

do G7 (Estados Unidos, Alemanha, 

França, Reino Unido, Itália, Japão 

e Canadá) usaram uma linguagem 

particularmente assertiva contra a 

China, na sua declaração conjunta, 

após uma cimeira de três dias. O G7 

expressou a sua preocupação com 

os direitos humanos no país e de-

nunciou as práticas comerciais “não 

transparentes e que distorcem o 

mercado” de Pequim.

“Enquanto a comunidade interna-

cional luta contra a pandemia e se 

esforça para reanimar a economia, 

o G7 não apenas falha em com-

prometer-se com a unidade e a 

cooperação, mas, em vez disso, 

A China acusou ontem a NATO 

de ter uma “mentalidade da 

Guerra Fria”, numa altura em 

que a Aliança Atlântica, reunida 

numa cimeira em Madrid, se 

prepara para definir o país asiáti-

co como um desafio para a se-

gurança. O porta-voz do Minis-

tério dos Negócios Estrangeiros 

chinês, Zhao Lijian, disse que a 

NATO devia “desistir da menta-

lidade da Guerra Fria, dos jogos 

de ‘tudo ou nada’ e da prática 

de criar inimigos”. A Aliança “não 

devia tentar transtornar a Ásia e 

o mundo inteiro depois de per-

turbar a Europa”, apontou. Zhao 

Lijian acusou os membros da 

NATO de “criar tensão e provo-

car conflitos” ao enviar navios de 

guerra e aeronaves para áreas 

próximas ao continente asiático 

e ao Mar do Sul da China. Estas 

observações de Pequim surgem 

após uma recente interceção de 

uma aeronave de vigilância do 

Canadá, por um caça chinês, 

no espaço aéreo internacional, 

que as autoridades canadianas 

descreveram como imprudente 

por parte do piloto chinês. A 

Austrália, aliada dos Estados 

Unidos, disse também que, em 

26 de Maio, a China cometeu 

um perigoso ato de agressão 

contra um avião da Força Aérea 

australiana que realizava opera-

ções de vigilância aérea no Mar 

do Sul da China. O porta-voz da 

diplomacia chinesa também cri-

ticou as sanções impostas contra 

a Rússia, cuja invasão da Ucrâ-

nia, iniciada em 24 de Fevereiro, 

Pequim recusou condenar ou 

mesmo descrever como um acto 

de agressão.
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Breve Relatório de Gestão
A Companhia continuou com a actividade concedida de corridas a cavalo de acordo com os termos e condições descritas 

no contrato de concessão de corridas a cavalo concedido pelo Governo da RAEM. O primeiro contrato de concessão foi 
assinado em 1978 e foi subsequentemente revisto e estendido até 31 de Agosto de 2042.

A Companhia já conclui as obras de remodelação da piscina destinada aos cavalos, das cavalariças e dos pisos 1 a 5 do edifício 
central para as corridas, a substituição do quadro de resultados e o melhoramento da pista de corridas, conforme previsto na 
Adenda ao Contrato de Concessão do Exclusivo de Exploração de Corridas de Cavalos outorgada com o Governo da RAEM.

Durante o ano passado, a epidemia continuou a espalhar-se por vários países do mundo. No entanto, depois de o Governo 
da RAEM ter tomado várias medidas, a epidemia em Macau esteve basicamente sob controlo. A Companhia prevê a recu-
peração das suas operações à medida que o turismo local se recupere. No próximo ano, a Companhia continuará a introduzir 
cavalos de alta qualidade e a aumentar gradualmente o número de cavalos para tornar as corridas locais mais atraentes. Ao 
mesmo tempo, a Companhia irá dar toda a colaboração ao Governo da RAEM, de modo a se contribuir para Macau como 
um “Centro Mundial de turismo e lazer”.

Presidente do Conselho de Administração                                   Secretária e Administradora

        ________________________      ________________________
               Leong On Kei, Angela                                           Kong Ieong

 
CONSELHO FISCAL

PARECER
Exmos. Accionistas:

Em cumprimento do preceituado na lei e nos estatutos vigentes da Companhia de Corridas de Cavalos 
de Macau S.A., vem o Conselho Fiscal desta Companhia formular o seu parecer sobre o relatório, balanço e 
contas de gerência de 2021, que o Conselho de Administração da mesma Companhia submete à apreciação 
e resolução de V. Exas.

Verificámos que as contas estáo certas e conforme com os processos e documentos justificativos.
Estando tudo em boa ordem, é nosso parecer:

1.   Que sejam aprovado o relatório, o balanço e as contas apresentadas à vossa apreciação;
2.   Que seja aprovado um voto de louvor ao Conselho de Administração pela notável actividade exercida no 

decurso do ano findo de 2021.
Macau, 26 de Abril de 2022
O Conselho Fiscal,

________________________  ________________________  ________________________
Ng Sze Yuen Terry  Lee Yee Ki Ida  CSC & Associados, Sociedade de Auditores 
Presidente   Vogal Representante Mok Chi Meng
   Vogal
 

Advertisement
2021

BALANÇO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

         MOP
Activos não correntes
  Activos fixos tangíveis 451,715,222
  Investimentos de longo prazo em associada 751,896   __________________
Soma dos activos não correntes 452,467,118   __________________
Activos correntes
  Inventário  9,413,269
  Dívidas a receber comerciais, e pré-pagamento 23,088,832
  Montantes a receber das sociedades relacionadas  61,895,609
  Caixa e equivalentes de caixa 33,941,133   __________________
Soma dos activos correntes 128,338,843   __________________
Total dos Activos 580,805,961   __________________
Passivos correntes
  Dívidas a pagar, comerciais e outras  99,299,767
  Empréstimos e contas gerais de sócios e accionistas 33,254,528
  Franchise a pagar de corridas de cavalos 348,502
 Empréstimos bancários 31,765,791
 Proveitos diferidos 1,757,168   __________________
Soma dos passivos correntes 166,425,756   __________________
Activos correntes - Passivos correntes (38,086,913)   __________________
Passivos não correntes
Proveitos diferidos 5,857,226   __________________
Soma dos passivos não correntes 5,857,226   __________________
Total dos Passivos 172,282,982   __________________
Total dos Activos - Total dos Passivos 408,522,979   __________________
Capitais próprios
 Capitais  1,000,000,000
  Reservas  1,350,679,091
  Resultados transitados (1,942,156,112)   __________________
Total dos capitais próprios  408,522,979   __________________
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Lisboa desce para 109.ª cidade mais cara do mundo 
quanto ao custo de vida para expatriados

Lisboa é a 109.ª cidade 
mais cara do mundo 
em termos de custo de 
vida para expatriados, 
descendo 26 posições 
em relação a 2021, num 
‘ranking’ liderado por 
Hong Kong, na China, 
segundo o estudo da 
Mercer ontem divulgado.

“
C o n s i d e r a n d o 
apenas o conti-
nente europeu, 
Lisboa é a 36.ª ci-
dade mais cara 

para expatriados”, conclui o es-
tudo “Custo de Vida 2022”, lan-
çado pela consultora Mercer, que 
inclui 227 cidades do mundo onde 
vivem trabalhadores expatriados, 
verificando que os padrões de 
mobilidade internacional dos co-
laboradores estão a evoluir como 
resultado da taxa de câmbio e de 
inflação e do aumento do trabalho 
remoto e flexível.

O estudo foi realizado a partir 
da análise conjunta do custo com-
parativo de mais de 200 itens em 
cada local, incluindo habitação, 

transporte, alimentação, vestuá-
rio, produtos domésticos e en-
tretenimento, e que utiliza Nova 
Iorque como cidade-base para 
todas as comparações, inclusive 
os movimentos monetários são 
medidos em relação ao dólar nor-
te-americano.

No ‘ranking’ global, Hong 
Kong volta a ser a cidade mais cara 
do mundo para expatriados, posi-
ção que mantinha há anos conse-
cutivos, mas que em 2021 perdeu 
para Ashgabat, no Turquemenis-
tão, passando a ocupar o segundo 
lugar.

De acordo com o estudo 
“Custo de Vida 2022”, as cidades 
suíças de Zurique (2.º), Genebra 
(3.º), Basileia (4.º) e Berna (5.º) 
completam as cinco primeiras lo-
calizações mais caras do mundo 
para expatriados.

No continente europeu, além 
das quatro cidades da Suíça, o 
‘ranking’ é liderado por capi-
tais de países, nomeadamente 
Copenhaga (Dinamarca), que a 
nível global surge em 11.º lugar, 
Londres (Reino Unido, 15.º), Vie-
na (Áustria, 21.º), Amesterdão 
(Holanda, 25.º) e Oslo (Noruega, 
27.º). No ‘top-10’ das cidades eu-
ropeias mais caras para expatria-
dos está ainda a cidade alemã de 

Munique, que surge em 33.ª posi-
ção no ‘ranking’ global.

Lisboa, a única cidade portu-
guesa a integrar o estudo, desceu 
26 posições no ‘ranking’ global, 
passando a ser a 109.ª cidade mais 
cara do mundo em termos de cus-
to de vida para expatriados e a 36.ª 
a nível europeu, ficando abaixo 
do meio da tabela das 57 cidades 
europeias, atrás de cidades como 
Madrid (90.º lugar a nível mun-
dial) ou Barcelona (78.º).

Relativamente à Europa de 
Leste, a cidade mais cara é Praga 
(Chéquia), que ocupa o 60.º lugar 
entre 227 cidades, seguindo-se 
Riga (Letónia, 79.º), Bratisla-
va (Eslováquia, 105.º) e Tallinn 
(Estónia, 140.º), refere o estudo, 
indicando que a mais barata é Sa-
rajevo, na Bósnia-Herzegovina, 
classificada em 209.º lugar a nível 
mundial e no fim da tabela das 
cidades europeias. “O aumento 
do trabalho remoto e flexível, a 
guerra na Ucrânia, as variações 
cambiais e a inflação generalizada 
estão a ter um impacto material 
na compensação dos colaborado-
res, o que pode ter consequências 
graves para as empresas na bata-
lha global pelo talento”, aponta o 
estudo “Custo de Vida 2022”.

Tiago Borges, ‘business lea-

der de career’ da Mercer, citado 
num comunicado sobre o estudo, 
afirma que “a volatilidade desen-
cadeada pela covid-19 e agravada 
pela crise na Ucrânia tem ali-
mentado a incerteza económica 
e política global”, situação que se 
reflete “com o aumento signifi-
cativo da inflação na maioria dos 
países em todo o mundo”, o que 
preocupa os expatriados quanto 
ao seu poder de compra e estabi-
lidade socioeconómica. 

“Tanto a inflação como as 
flutuações das taxas de câmbio 
influenciam diretamente o poder 
de compra dos colaboradores a 
trabalhar fora do país de origem”, 
explica Tiago Borges, referindo 
que o aumento do trabalho remo-
to e flexível levou também muitos 
colaboradores a reconsiderarem 
as suas prioridades, o equilíbrio 
entre a vida profissional e fami-
liar e a escolha do local de resi-
dência.

Os dados apresentados no 
estudo da Mercer, além de de-
monstrarem que “as condições 
de trabalho e económicas em todo 
o mundo estão a evoluir mais ra-
pidamente do que antes”, per-
mitem às empresas avaliarem os 
custos de contratos internacio-
nais em tempos de incerteza. Lusa

Comissão 
Parlamentar 
timorense 
efectua visita 
de estudo 
a Portugal

FINANÇAS

Uma delegação de deputados e 

técnicos da Comissão de Finanças 

Públicas do Parlamento Nacional 

timorense está em Portugal para 

uma visita de estudo, no âmbito de 

um projecto de reforço da supervisão 

das contas em Timor-Leste. A visita 

dos 12 deputados e três técnicos 

tem como objectivo “reforçar a 

qualificação política e técnica dos 

processos de discussão e decisão 

pública em matéria orçamental e de 

supervisão das finanças”.

Pretende ainda “reforçar e consolidar 

as capacidades dos deputados, de 

modo a potenciar a sua ação, no 

âmbito da avaliação da execução 

orçamental e do progresso físico 

dos programas, nomeadamente 

orientação estratégica, desempenho 

dos programas e avaliação do custo/

benefício”, de acordo com uma nota 

enviada à Lusa.

A delegação timorense vai ainda 

conhecer relações existentes entre 

as várias instituições de Supervisão 

Orçamental e Gestão de Finanças 

Públicas, avaliando a realização 

de parcerias com os serviços e 

“desenvolver relacionamento e partilha 

de experiências com profissionais das 

instituições portuguesas”.

Durante a visita estão previstas 

reuniões e contactos na Assembleia 

da República, em particular com a 

Comissão de Orçamento e Finanças 

e com a Unidade Técnica de Apoio 

Orçamental portuguesas. A agenda 

inclui ainda sessões com o Tribunal 

de Contas (TC), Conselho de Finanças 

Públicas (CFP), Conselho Económico e 

Social (CES) e Ministério das Finanças.

“As reuniões de trabalho pressupõem 

sessões expositivas sobre o 

funcionamento, enquadramento 

institucional, e, gestão e organização 

das entidades”, referiu o comunicado. 

“Tendo em conta que a nova Lei de 

Enquadramento do Orçamento Geral 

do Estado e de gestão financeira 

pública que vai ser implementada 

em Timor-Leste tem como base o 

enquadramento orçamental e de 

controle já existente em Portugal, 

esta missão permitirá, assim, 

de forma próxima, apreender 

boas práticas que a nova lei de 

enquadramento pretende introduzir 

em Timor-Leste.”, sublinhou.

Está igualmente prevista uma visita 

ao Instituto de Gestão de Fundos 

de Capitalização da Segurança 

Social (IGFCSS), associada à recente 

constituição do Fundo de Reserva da 

Segurança Social em Timor-Leste, que 

contou com a colaboração do IGFCSS, 

e para atualização sobre o sistema 

de gestão informático da Segurança 

Social de Timor-Leste.
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CARNEIRO
Carta do Dia: A Força, que 
significa Força, Domínio.
Amor: Dia marcado pela força do 
amor e pela cumplicidade no seio 
familiar.
Saúde: Domine a sua mente. Veja 
sempre o lado bom da vida e será 
sempre feliz.
Dinheiro: Trate todos os que 
o rodeiam com o respeito que 
merecem. O trabalho sairá a 
ganhar. 
Números da Sorte: 9, 14, 19, 23, 
31, 44

TOURO
Carta do Dia: O Dependurado, que 
significa Sacrifício.
Amor: Pode ter que tomar uma 
decisão que mudará a sua vida. 
Escolha com o coração e tudo 
correrá bem.
Saúde: Para acalmar o sistema 
nervoso coma alface. 
Dinheiro: Empenhe-se mais no 
trabalho. Só vai ganhar com isso.
Números da Sorte: 1, 9, 12, 34, 
39, 42

GÉMEOS
Carta do Dia: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: O seu par poderá julgar 
as suas atitudes. Aprenda com 
os erros e comece um novo ciclo 
de vida.
Saúde: Se gosta de petiscar entre 
as refeições opte por tremoços. 
Têm poucas calorias.
Dinheiro: Período positivo para 
desenvolver projetos. Arrisque.
Números da Sorte: 1, 5, 19, 24, 
38, 44

CARANGUEJO
Carta do Dia: 8 de Paus, que 
significa Rapidez.
Amor: O tempo passa a correr. 
Desfrute de cada minuto que 
passa com o seu amor. 
Saúde: Pode sofrer uma 
indisposição. Cuidado com o que 
come.
Dinheiro: Evite stressar no 
trabalho. Está tudo a correr bem. 
Números da Sorte: 4, 9, 16, 17, 
38, 36

LEÃO
Carta do Dia: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos, 
Interferências.
Amor: Confie no seu par. Evite 
que terceiros interfiram na relação.
Saúde: Pode ter insónias, fruto de 
algumas preocupações. Procure 
relaxar.
Dinheiro: Empenhe-se mais nas 
suas tarefas. Mostre o que vale.
Números da Sorte: 1, 9, 12, 28, 
30, 47

VIRGEM 
Carta do Dia: 5 de Copas, que 
significa Derrota.
Amor: Com inteligência, 
conseguirá dar a volta a uma 
desavença com o seu par. Evite a 
derrota da sua relação.
Saúde: Fortaleça o sistema 
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos 
exagerados. Chegou a hora de 
amealhar. 
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28, 
30, 43

BALANÇA  
Carta do Dia: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe 
um conselho. Seja acima de tudo 
muito sincero.
Saúde: Para ter mais energia tome 
um bom pequeno-almoço logo 
pela manhã.
Dinheiro: Poderá receber um 
prémio pela sua dedicação ao 
trabalho. Parabéns!
Números da Sorte: 1, 9, 14, 35, 
37, 48

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Se tem uma relação à 
distância mantenha a fé. Força!
Saúde: Cuide da alimentação. 
Evite comer muitos fritos.
Dinheiro: Momento pouco 
oportuno para gastos supérfluos. 
Quem ganha três e gasta quatro, 
não precisa de bolsa nem de saco.
Números da Sorte: 9, 11, 16, 23, 
27, 36

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Valete de Espadas, 
que significa Vigilante e Atento.
Amor: Dê mais atenção ao seu 
par. Pode precisar de carinho 
extra.
Saúde: Poderá sofrer de dores de 
cabeça. Tome chá de camomila.
Dinheiro: Momento tranquilo. 
Conseguirá trabalhar mais e 
melhor.
Números da Sorte: 9, 17, 35, 39, 
41, 43

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: 4 de Ouros, que 
significa Projetos.
Amor: Cuidado com os falsos 
amigos. Confie mais no sexto 
sentido.
Saúde: Pode surgir uma infeção 
urinária. Procure o médico e tome 
chá de pés de cereja.
Dinheiro: Poder financeiro estável. 
Números da Sorte: 6, 12, 14, 31, 
37, 44

AQUÁRIO
Carta do Dia: 2 de Ouros, que 
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Tendência para problemas 
com a pessoa amada. Seja mais 
paciente.
Saúde: Sentirá mais dificuldade 
em acordar, fruto do cansaço. 
Procure deitar-se cedo.
Dinheiro: Concentre-se no 
trabalho. Evite cometer erros por 
falta de atenção.
Números da Sorte: 5, 12, 19, 32, 
36, 41

PEIXEs
Carta do Dia: A Imperatriz, que 
significa Realização.
Amor: Pense no percurso afetivo 
que tem vindo a fazer e lute pela 
sua felicidade.
Saúde: Período estável na saúde. 
Não se preocupe em demasia.
Dinheiro: É provável que venha a 
obter benefícios financeiros. 
Números da Sorte: 2, 5, 14, 18, 
23, 36/ h
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Candida Höfer 
em exposição 
na montra 
da Impromptu
ATÉ AO FINAL 
DE JUNHO

Cerâmicas 
de Shiwan 
no Museu
de Arte 
de Macau
ATÉ 13 DE NOVEMBRO. 
MUSEU DE ARTE DE MACAU

 “Shelter”, de Alexandre 
Marreiros, quer desconstruir 
o conceito
O dicionário define “abrigo” como “algo que cobre ou protege” ou “estrutura 
que oferece protecção”. Mas será mesmo isso? É com esta questão em mente 
que Alexandre Marreiros apresenta a exposição “Shelter”, na Galeria Blanc Art, 
onde ficará patente até 20 de Junho. Com a curadoria de Emilia Tang, a exposição 
na Galeria Blanc Art foi pensada a partir do tecto, onde o artista colocou mais de 
350 balões de grande dimensão cheios de hélio. Aos 350 balões que vão estar no 
tecto da galeria, Alexandre Marreiros vai acrescentar 20 trabalhos inéditos, feitos 
propositadamente para esta exposição, que vão desde a pintura, à técnica mista, 
passando pela gravura.

Novo espaço 
de diversão 
no Studio City
Super Fun Zone é o nome da nova oferta de 
entretenimento no Studio City destinado às 
famílias mas com especial ênfase nos mais 
novos. Contando com um espaço de 29,600 pés 
quadrados, o Super Fun Zone procura oferecer 
momentos de pura diversão num complexo 
de quatro níveis concebido para exploradores 
aventureiros de todas as idades. Apresentando 
uma vasta gama de experiências em cinco 
zonas temáticas, desde o mar e montanhas 
até a uma estação espacial, os organizadores 
prometem que haverá algo diferente para todos 
explorarem. O espaço será inaugurado no dia 30 
de Junho, e os bilhetes poderão ser adquiridos  a 
partir de 23 de Junho. 
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/ televisão

/ cinema

/ sugestão The Marksman – 22h50HBO

TDM Canal Macau

13:30 Telejornal RTPi (Diferido)

14:30 Pontos Cardeais Sr.2

15:00 Ouro Verde Sr.2

15:50 Valt, O Veado-Maravilha 
Sr.2

16:05 Histórias aos Quadrinhos

16:20 Agora a Sério!

17:00 Conferência de Imprensa 
Saúde (Directo)

18:00 A Regra do Jogo (Repetição)

19:00 A Herdeira Sr.1

20:00 Telejornal

20:45 Gastronomia Máxima com 
Sashi De

21:10 Assassinas por Encomenda 
Sr.1

21:40 A Regra do Jogo

22:30 TDM News

23:05 Luz Vermelha

23:50 Telejornal (Repetição)

00:35 TDM News (Repetição)

01:10 RTPi Directo

TDM Entretenimento

06:29 Open

06:30 Singing China (Repeat)

07:00 Macau Pop Music 2022

07:30 Love Actually

09:05 Little Hakka

09:30 TDM Focus

09:32 Made in Macau

09:40 OurBlissfulGame

11:00 Our People, Our Life

11:20 Left Handed Wife

12:10 Mio Pang Fei

13:45 Small World Big Stories

14:00 Repeat of Good Morning 
Macau

14:30 TDM Focus

14:31 Home For Summer (Repeat)

15:20 The Variety Gala (Repeat)

16:10 Dance World (Repeat)

16:40 Small World Big Stories

16:45 China Revealed

16:55 Heading Forward (Theme 
song in Commemoration of the 
25th Anniversary of the HKSAR)

17:00 Left Handed Wife (Repeat)

17:50 Small World Big Stories

18:00 Singing China

18:25 Love Actually (Repeat)

20:00 Decoding the Man - Eaters 
of Sundarbans

21:00 Home For Summer

21:50 China Revealed

22:00 Iguazu Falls : Behind The 
Scenes

22:55 Heading Forward (Theme 
song in Commemoration of the 
25th Anniversary of the HKSAR)

23:05 FuXingLuShang

00:05 Home For Summer 
(Repeat)

00:52 Made in Macau

01:00 Close

Livro de Receitas 
dos Lugares Imaginários
Alberto Manguel
Tinta da China, 2021

Este livro tem sopa de amantes-
demónios, omeleta de dragão, dedos 
de feiticeiro, dinobúrgueres, jardineira 
utópica de legumes, mamilos doces da 
Amazónia e até um cocktail de sangue 
fresco — todos (muito) comestíveis. E, 
além de encher a barriga, é também 
um convite para que se sente à mesa 
com as suas personagens preferidas, 
tendo como cenário de fundo alguns 
dos mais marcantes lugares imaginários 
da literatura. 
Tal como colecciona leituras, Alberto 
Manguel lê, pede, altera, experimenta e 
inventa receitas desde a adolescência — 
neste livro, que acompanha muito bem 
com o seu icónico Dicionário de Lugares 
Imaginários, junta as duas paixões, na 
certeza de que desde «um elaborado 
banquete na Atlântida ao mais simples 
jantar na ilha de Robinson Crusoe, 
toda a comida (diz-nos a literatura) é, 
na sua essência, uma prova da nossa 
humanidade comum».

TDM Desporto

06:59 Open

07:00 Sport News

07:15 FIFA Futsal World Cup 
Lithuania 2021TM : Uzbekistan 
vs IR Iran - Round of 16 
(Repeat)

09:00 Silk Way Rally 2021 - 
12’ Daily Highlights : Podium 
& APTI

09:15 Heading Forward (Theme 
song in Commemoration of the 
25th Anniversary of the HKSAR)

09:20 2020 Men’s Hockey 
Pro League : Australia vs New 
Zealand

10:45 Sports Weekly Highlight

10:50 J. League 2022 : Vissel 
Kobe vs Kawasaki Frontale 
(Repeat)

12:35 BWF Thomas and Uber 
Cup Finals 2022 : (Thomas Cup 
Group Stage) - Indonesia vs 
Thailand - Men’s Single (edited 
version)

13:50 BWF Thomas and Uber 
Cup Finals 2022 : (Thomas Cup 
Group Stage) - Indonesia vs 
Thailand - Men’s Double (edited 
version)

14:55 BWF Thomas and Uber 
Cup Finals 2022 : (Thomas Cup 
Group Stage) - Indonesia vs 
Thailand - Men’s Single (edited 
version)

15:55 Sports Memory 4

16:05 BWF Thomas and Uber 
Cup Finals 2022 : (Thomas Cup 
Group Stage) - Indonesia vs 
Thailand - Men’s Double (edited 
version)

16:45 BWF Thomas and Uber 
Cup Finals 2022 : (Thomas Cup 
Group Stage) - Indonesia vs 
Thailand - Men’s Single (edited 
version)

17:30 Silk Way Rally 2021 - 
Weekly Reviews

18:00 Heading Forward (Theme 
song in Commemoration of the 
25th Anniversary of the HKSAR)

18:10 2022 IIHF Ice Hockey 
World Championship : 
Switzerland vs USA - Quarter 
Finals

20:10 Macau Sports 2022

20:50 Sport News

21:00 2022 Roland Garros 
French Open (edited version) : 
Women’s Single - Quarter Final

23:05 Sport News

23:15 UEFA Champions League 
2021/2022 : Manchester United 
vs Atletico Madrid - Round of 16 
- 2nd Leg (Repeat)

01:01 Close

Vercoquin e o Plâncton
Boris Vian
E-primatur, 2021

O divertidíssimo clássico de 
Boris Vian sobre um outro 
desconfinamento. Publicado em 
1947, Vercoquin e o Plâncton 
é o primeiro romance de Boris 
Vian. Obra eufórica que recupera 
as surprise parties que se tinham 
popularizado em Paris, em 
meados da década de 40, quando 
a população se vê finalmente 
liberta da ocupação nazi e dos 
meses de tensão do final da 
guerra. 
As surprise parties consistiam 
numa espécie de assaltos de 
carnaval em que um grupo 
de pessoas, mais ou menos 
conhecidas entre si, se 
encontravam nas ruas ou nos 
cafés e decidiam organizar uma 
festa na casa de alguém mais 
ou menos conhecido no meio 
(sem que esta pessoa soubesse). 
Levavam discos de jazz, 
dançavam e foliavam.

CINEMAS FECHADOS
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Filipinas ordenam encerramento 
de portal noticioso fundado por Prémio Nobel da Paz

cado. “Não vamos fechar”, garantiu 
Ressa, na terça-feira, durante uma 
conferência no Havai. A jornalis-
ta filipina, um dos fundadores do 
Rappler, em 2012, ganhou o Nobel 
da Paz em 2021, juntamente com 
o jornalista russo Dimitry Muratov, 

“pelos esforços para preservar a 
liberdade de expressão”. O portal 
noticioso destacou-se pelo comba-
te à desinformação e pela cobertura 
das execuções extrajudiciais come-
tidas no âmbito da guerra às drogas 
promovida por Duterte, que termina 

na quinta-feira o mandato de seis 
anos como Presidente do país. Ma-
ria Ressa tem vários processos cri-
minais pendentes na Justiça, tendo 
já recorrido de uma sentença de 
seis anos e seis meses de prisão 
por difamação através da Internet.

O Banco Mundial considerou que 
Timor-Leste enfrenta uma crise de 
capital humano e para evitar um 
agravamento precisa de melhorar 
eficiência, equidade e sustentabilidade 
dos investimentos, especialmente 
em nutrição e educação infantis. 
“Timor-Leste enfrenta múltiplos 
desafios de capital humano. Sem 
uma ação transformadora urgente, as 
coisas podem piorar”, referiu o Banco 
Mundial (BM), num relatório publicado 
ontem. “Uma criança nascida hoje 
em Timor-Leste será apenas 45% tão 
produtiva como podia ser, em adulta, 
se tivesse beneficiado de educação 
completa e saúde completa. Este 

valor é inferior à média global (56%), 
à média da região leste da Ásia e do 
Pacífico (59%), e a média dos seus 
países de rendimento entre pares 
na região (50%)”, refere o Banco 
Mundial. No relatório semestral de 
análise da economia em Timor-
Leste, com um foco especial na nova 
geração, o BM notou que apesar 
de alguns progressos nos últimos 
anos, continuam a evidenciar-se 
carências, especialmente educativas 
e de saúde. “Sem uma população 
adequadamente saudável, educada 
e produtiva, a transição demográfica 
de Timor-Leste pode dar origem a 
condições social e economicamente 

TIMOR-LESTE ENFRENTA UMA CRISE 
DE CAPITAL HUMANO QUE SE PODE AGRAVAR

QUASE UM QUARTO DA 
POPULAÇÃO MUNDIAL 
CORRE RISCO DE GRANDES 
INUNDAÇÕES, DIZ ESTUDO

Quase um quarto da população mundial 

corre o risco de grandes inundações, com os 

países pobres na primeira linha, indica um 

estudo publicado ontem. Divulgado na revista 

científica Nature Communications, o estudo 

cruzou dados sobre o risco de inundações com 

origem nos rios e no mar, bem como devido a 

chuvas, com a informação cedida pelo Banco 

Mundial sobre a distribuição populacional e 

a pobreza. As conclusões apontam para que 

cerca de 1,81 mil milhões de pessoas, ou 23% 

da população mundial, estejam directamente 

expostas a inundações seculares de mais de 

15 centímetros. Deste grupo de pessoas em 

risco, 780 milhões vivem com menos de 

5,50 dólares (5,22 euros) por dia. O leste e o 
sul da Ásia, que integram a China e a Índia, 
concentram 1,24 mil milhões de habitantes 
que enfrentam essa ameaça. “Isto representa 
grandes riscos para as vidas e meios de 
subsistência, especialmente das populações 
mais vulneráveis”, refere o estudo, adiantando 
que quase 90% das pessoas em risco vivem 
em países pobres e de rendimento médio. 
“Os países de baixos rendimentos estão 
desproporcionalmente expostos ao risco de 
inundações e são mais vulneráveis a impactos 
desastrosos a longo prazo”, conclui o estudo 
de Jun Rentschler, do Banco Mundial, e dos 
seus colegas. Segundo Thomas McDermott, 
da Universidade Nacional de Galway, na 
Irlanda, este é o primeiro estudo que fornece 
uma “avaliação global da relação entre a 
exposição ao risco de inundação e a pobreza”. 
Os investigadores alertam que as alterações 
climáticas e a urbanização mal planeada 
podem agravar os riscos nos próximos anos.

KIEV NEGOCEIA COM 
MOSCOVO LIBERTAÇÃO DE 
COMBATENTES ESTRANGEIROS

Kiev estabeleceu conversações com 
Moscovo no sentido de conseguir a 
libertação de combatentes ucranianos e de 
voluntários estrangeiros presos pelas forças 
russas, confirmou ontem o chefe de Estado 
da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Moscovo 
mantém como prisioneiros “milhares” de 
ucranianos e “soldados de todo o mundo 
que se ofereceram como voluntários” para 
defender a Ucrânia, recordou Zelensky em 
declarações à estação norte-americana NBC. 
O chefe de Estado ucraniano agradeceu 
o apoio dos combatentes voluntários, que 
considera “heróis”, tendo confirmado que 
estão em curso negociações no sentido 
de libertar aqueles que foram feitos 
prisioneiros. “Todos entendem que a guerra 
na Ucrânia hoje está aqui, nesta terra, 
mas amanhã pode acontecer em qualquer 
lugar da Europa e ‘depois de amanhã’ 
pode acontecer nos Estados Unidos”, 
afirmou ainda o Presidente ucraniano. 
Assim, acrescentou, “é absolutamente justo 
afirmar-se que a guerra na Ucrânia já é uma 
guerra na Europa e nos Estados Unidos só 
que - territorialmente - está a acontecer 
aqui”. As declarações de Zelensky surgem 
no mesmo dia em que a defesa do cidadão 
britânico Shaun Pinner, condenado à morte 
na autoproclamada república popular de 
Donetsk, leste da Ucrânia, anunciou que 
apelou da sentença.  Pinner, 48 anos, 
tal como outro britânico, Aiden Aislin, 28 
anos, e o cidadão marroquino Braquim 
Saadun, foram condenados à morte no 
passado dia 09 de junho após terem sido 
declarados culpados por combaterem “como 
mercenários” a soldo das forças ucranianas. 
Os dois britânicos foram capturados pelas 
forças russas durante o cerco de Moscovo 
da cidade ucraniana de Mariupol, no Mar 
de Azov, tendo Braquim Saadun sido feito 
prisioneiro em março.

desestabilizadoras”, avisou. A 
instituição apontou indicadores como 
as elevadas taxas de morbilidade e 
mortalidade precoce, com 5% das 
crianças a não sobreviver além dos 
5 anos, má nutrição infantil e maus 
resultados de aprendizagem devido 
aos baixos níveis de prestação de 
serviços educativos de qualidade. 
“A má nutrição durante a infância 
resulta na redução da realização 
educacional, na perda de rendimento 
a longo prazo e no aumento do 
risco de doenças não transmissíveis 
na idade adulta”, considerou. O BM 
lembrou que o maior potencial do 
país, o capital demográfico jovem, é 
afetado pela situação financeira, pelo 
impacto da pandemia da covid-19 
e por outros problemas estruturais, 
que “exigem medidas urgentes para 
reforçar o capital humano”.

A 
Comissão do Mer-
cado de Valores 
das Filipinas anun-
ciou ontem ter re-
vogado o registo 

do Rappler, tendo ordenado ainda 
o encerramento do portal noticio-
so fundado pela jornalista e Nobel 
da Paz 2021 Maria Ressa. Num co-
municado, o regulador disse que, 
segundo várias decisões judiciais, o 
Rappler viola as restrições impostas 
nas Filipinas ao investimento em ou 
controlo por parte de entidades es-
trangeiras de meios de comunicação 
social. A comissão sublinhou que 
o portal noticioso, crítico do ainda 
Presidente, Rodrigo Duterte, pode 
recorrer da decisão para o Supremo 
Tribunal das Filipinas. Embora a pos-
sibilidade de encerrar o Rappler esti-
vesse em cima da mesa desde uma 
decisão inicial do regulador em 2018, 
a decisão de ontem é “o pior cená-
rio”, disse uma funcionária do portal. 
“Nunca nada prepara uma organiza-
ção o suficiente para uma pena de 
morte”, acrescentou, num grupo nas 
redes sociais de jornalistas filipinos. 
A decisão da comissão “não é ime-
diatamente executável sem a apro-
vação de um tribunal”, disse Maria 
Ressa, na terça-feira à noite, numa 
mensagem interna para os trabalha-
dores do Rappler, avançou o canal 
de televisão filipino CNN. “Temos o 
direito de recorrer desta decisão e 
assim faremos, especialmente por-
que o processo foi altamente irre-
gular”, disse o Rappler, em comuni-


