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Uma megacidade que começou 
a ser pensada ao virar do século
Apesar de a ideia 
do Delta do Rio das Pérolas 
ter sido cunhada em 1947, 
foi apenas no início do 
século XXI que começou 
a ser pensado o projecto 
da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-
-Macau. Hoje, a população 
desta megacidade é de 
86 milhões de pessoas 
e o PIB ultrapassa 
os 12 biliões de renminbis.

Nove cidades, duas 
regiões adminis-
trativas especi-
ais, 86 milhões 
de habitantes e 

mais de 12 biliões de renminbis de 
PIB. Os números da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau são 
astronómicos, mas o projecto só 
começou a ser pensado no início dos 
anos 2000.

A expressão Delta do Rio das 
Pérolas tem origem em 1947, no 
entanto, a Grande Baía Guang-
dong-Hong Kong-Macau começou a 
ser pensada apenas no início do sécu-
lo XXI por investigadores que, após 
as transferências de soberania das 
duas regiões administrativas especiais 
começaram a pensar a região como 
um todo.

Foi a 13 de Abril de 2017 que, 
pela primeira vez, houve oficial-
mente referência directa ao termo em 
“Guangdong-Hong Kong-Macao Bay 
Area”, em inglês, numa nota pub-
licada no website de língua inglesa 
do Governo da República Popular da 
China. A 1 de Julho de 2017, teste-
munhado pelo Presidente Xi Jinping, 
a Comissão Nacional de Desenvolvi-
mento e Reforma e os Governos de 
Guangdong, Hong Kong e Macau as-
sinaram, em Hong Kong, o acordo so-
bre o Aprofundamento da Cooperação 
Guangdong-Hong Kong-Macau no 
Desenvolvimento da Área da Grande 
Baía.

O Acordo-Quadro estabelece os 
objectivos e princípios de cooperação 
e estabelece as áreas-chave de cooper-
ação para o desenvolvimento da Área 

da Grande Baía. “Desde então, os de-
partamentos relevantes do Governo 
Central e os três governos têm-se es-
forçado por avançar com uma políti-
ca inovadora e aberta para levar por 
diante o desenvolvimento conjunto da 
Área da Grande Baía”, lê-se no site de 
Hong Kong dedicado ao projecto.

Richard Hu, director do Cen-
tro de Estudos da Área da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 
da Faculdade de Ciência Sociais da 
Universidade de Macau, também ex-
plicou ao PONTO FINAL que, nos 
anos 1980 e 1990, o Delta do Rio das 
Pérolas começou a fomentar a ideia 
de uma Grande Baía. “O Delta do Rio 
das Pérolas conseguiu alguma colabo-
ração intersectorial entre as indústrias 
transformadoras e de serviços, fazen-
do com que esta zona geográfica se 

tenha tornado numa das mais fortes 
forças económicas do mundo”, sali-
entou o académico. Com este desen-
volvimento, foram muitas as empre-
sas que se deslocaram para esta zona 
da China, começando, então, o con-
ceito da Grande Baía a tomar forma 
no início dos anos 2000.

Hoje em dia, a Grande Baía tem 
uma presença forte na indústria trans-
formadora, juntamente com o desen-
volvimento tecnológico liderado por 
Shenzhen e Cantão. A modernização 
gradual da investigação científica e 
académica das instituições de ensino 
superior de Hong Kong e de Macau, 
e o mercado financeiro da antiga 
colónia britânica, contribuem para 
o grande potencial da Grande Baía, 
destacou o director da Faculdade de 
Ciência Sociais. 
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alunos matriculados na UM passou de 
algumas centenas quando a universi-
dade foi fundada, para contar agora com 
quase 12 mil. A universidade espera ter 
cerca de 15 mil alunos em 2027.

A Biblioteca Wu Yee Sun tem uma 
área de 32 mil metros quadrados e tem a 
capacidade de armazenar um milhão de 
cópias de livros. Segundo dados da uni-
versidade, actualmente a biblioteca tem 
850 mil volumes de livros. A biblioteca 
guarda também 800 mil ‘e-books’ e cer-
ca de 13 milhões de testes em formato 
electrónico.

A UM tem também uma base de 
investigação científica com mais de 120 
mil metros quadrados, divididos por 
quatro laboratórios focados principal-
mente na medicina tradicional chinesa, 
electrónica e tecnologia da informação, 
física aplicada e engenharia de materi-
ais, protecção de energia e ambiental e 
ciências da saúde. Ali, estão instalados 
dois laboratórios de referência da Chi-
na. As novas instalações compreendem 
ainda uma dezena de colégios resi-
denciais para alunos de licenciatura e 
uma residência de pós-graduação para 
alunos de mestrado e doutoramento. 
No total, há espaço para quase oito mil 
alunos nas residências.

RUI MARTINS 
JÁ OLHA PARA O FUTURO

Rui Martins, vice-reitor da UM, lem-
bra, ao PONTO FINAL, o processo de 
transição da instituição para a Ilha da 
Montanha, dizendo que inicialmente 
gerou dúvidas “devido à dimensão e na-
tureza do projecto. Dúvidas, essas, que 
se “dissiparam quando se compreendeu 
melhor a proposta”.

O responsável da UM assinala 
também o salto qualitativo que o es-
paço de Hengqin trouxe à instituição. 
Rui Martins dirige o Laboratório de 
Referência da Electrónica, que passou 
de um espaço de 300 metros quadrados 
para 3.000 metros quadrados. “Houve 
também uma mudança significativa em 
termos de orçamento, que nos permitiu 
melhor equipar o laboratório e recrutar 
mais jovens académicos qualificados, 
o que proporcionou assumirmos uma 
dimensão internacional através da el-

Foi só no ano passado 
que foram revelados 
os planos para a con-
strução de uma Zona 
de Cooperação Apro-

fundada de Guangdong-Macau em 
Hengqin. No entanto, a Universidade 
de Macau (UM) instalou-se na Ilha da 
Montanha há oito anos. Em comparação 
com o antigo campus, na Taipa, o novo 
campus trouxe espaço, que acabou 
por ser usado para fazer a instituição 
crescer.

A mudança da UM para Hengqin 
foi anunciada em meados de 2008 por 
Edmund Ho, à data Chefe do Executivo 
da RAEM e o ano de 2009 foi um marco 
importante na história da UM. Na altu-
ra, o Comité Permanente da Assembleia 
Popular Nacional aprovou oficialmente 
um projecto de lei que propunha au-
torizar a RAEM a exercer jurisdição 
sobre o novo campus da universidade 
localizado na Ilha de Hengqin, uma vez 
finalizada a sua construção.

No lançamento das obras do novo 
campus, em Dezembro de 2009, os 
líderes do Governo Central e do Gov-
erno da RAEM atribuíram à UM uma 
missão: fazer da instituição uma uni-
versidade de nível internacional. O en-
tão Presidente da República Popular da 

China, Hu Jintao, presidiu à cerimónia 
do lançamento da primeira pedra do 
novo campus, que foi inaugurado em 
2013, sendo que a mudança para o novo 
campus foi concluída em 2014. Foi no 
ano lectivo de 2014/2015 que todas as 
aulas da UM passaram a ser lecionadas 
em Hengqin. Em 2014, Xi Jinping visi-
tou a instituição. 

OS NÚMEROS IMPONENTES 
DO NOVO CAMPUS

O campus da Ilha da Montanha tem 
1,09 quilómetros quadrados, 20 vezes 
mais do que o antigo campus da Taipa. 
É composto por uma área de construção 
de 820.000 metros quadrados e mais de 
60 edifícios. Há um túnel subaquático 
que liga directamente a universidade 
a Macau. Em Agosto de 2020 entrou 
também em funcionamento o novo pos-
to fronteiriço de Hengqin, que liga Ma-
cau à Ilha da Montanha. Está prevista, 
recorde-se, a construção de uma ponte 
que vai permitir o acesso directo da UM 
ao novo posto fronteiriço de Hengqin e 
por onde poderão circular veículos di-
rectamente entre o campus e a Ilha da 
Montanha. Está prevista a conclusão da 
obra no próximo ano.

Ao longo dos anos, o número de 

Educação | Universidade de Macau

Pioneirismo no mundo novo de Hengqin

Foi há oito anos que 
a Universidade de Macau 
(UM) se deslocou para 
Hengqin. Numa altura em 
que se aposta cada vez mais 
na Ilha da Montanha, 
a instituição foi pioneira. 
Na altura, a mudança foi 
radical: O tamanho do 
campus aumentou 20 vezes, 
o que deu espaço para 
a instalação de melhores 
laboratórios, mais salas de 
aula, instalações desportivas 
e de lazer, biblioteca 
e residências para alunos 
e docentes. As opiniões de 
quem fez parte da transição 
para Hengqin são unânimes: 
a amplitude do novo campus 
trouxe vários benefícios à 
instituição, aos estudantes, 
aos docentes e a Macau.

HENGQIN ANDRÉ VINAGRE andre.vinagre@pontofinal-macau.com |  FOTOGRAFIA Gonçalo Lobo Pinheiro
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as “instalações excepcionais” quando 
questionado sobre os benefícios desta 
mudança, e dá o exemplo da “biblioteca 
muito moderna, salas de aula e salas de 
conferências bem equipadas”. “Tudo isto 
contribui para um sentimento de trabalhar 
numa universidade adequada”, comenta.

Há, no entanto, alguns pontos 
negativos, no entender do professor do 
Departamento de Inglês. “O pior aspec-
to é que a universidade está isolada de 
Macau e eu acredito firmemente que 
uma universidade - especialmente uma 
universidade pública - deveria estar no 
coração de uma cidade”, nota, acres-
centando: “Falta seriamente transporte 
para a universidade e é escandaloso que 
a linha de Metro Ligeiro construída na 
Taipa não tenha uma ramificação para a 
universidade. Isto é uma grande pena”. 

MARIA JOSÉ GROSSO 
ENCONTROU EM HENGQIN 

“GRANDIOSIDADE NO ESPAÇO”

Maria José Grosso está ligada à UM há 
20 anos e, por isso, também ela viveu a 
mudança da Taipa para Hengqin. A pro-
fessora do Departamento de Língua Por-
tuguesa da Faculdade de Letras diz que 
o campus da Taipa “dava-nos a ilusão de 
que estávamos numa pequena bolha, ex-
ígua, familiar”. “Vida académica e vida 
pessoal interligavam-se, o que era cómo-

evação do nosso nível de competitiv-
idade para o topo mundial nesta área, 
mas também noutras”, destaca. 

Recorde-se que, neste momento, a 
UM está classificada na gama 201-250 
do ranking universitário mais prestigia-
do a nível mundial da Times of Higher 
Education, assim como na posição 26 
entre as universidades mais jovens - 
com menos de 50 anos - e na posição 38 
na Ásia. “Tais posições não teriam sido 
possíveis de alcançar sem um campus 
desta dimensão”, comenta Rui Martins.

“As condições, em termos de en-
sino e nomeadamente nas salas de aula 
e equipamentos que os alunos têm à 
sua disposição e na área da investi-
gação, não são comparáveis”, recorda o 
vice-reitor da instituição. 

Mas a UM quer mais. Para aco-
modar os 15 mil estudantes que se es-
peram em 2027, é necessário recrutar 
mais docentes, diz Rui Martins, acres-
centando que está prevista ainda a con-
strução de um novo edifício residencial. 
Para os alunos de licenciatura estão 
também a decorrer obras de ampliação 
nalguns dos colégios residenciais. Para 
o alojamento dos novos docentes estão 

do, mas às vezes cansativo”, ressalva. 
Na Ilha da Montanha, “mudou 

tudo”. “É semelhante a Macau: estra-
nha-se e depois entranha-se”, afirma 
Maria José Grosso. Em Hengqin, a 
professora de Português encontrou uma 
“grandiosidade no espaço”. Isto “con-
tribui  positivamente para a sua inter-
nacionalização”. 

“Pessoalmente, gosto muito da 
biblioteca, da sua estrutura, da forma 
como está organizada, dos espaços 
para trabalhar, também gosto da pais-
agem quase postal: com os pequenos 
rios, os chapéus dos jardineiros sempre 
presentes e até às vezes passeando em 
pequenos barquinhos”, descreve. No 
entanto, “há falta de espaços de con-
vívio como cafés, restaurantes, livraria 
e papelaria, táxis”.

UMA MUDANÇA “FANTÁSTICA” 
PARA TIMOTHY SIMPSON

Também ele a leccionar na UM há duas 
décadas, Timothy Simpson recorda que, 
aquando da transição para a Ilha da 
Montanha, estava “hesitante”, uma vez 
que já trabalhava no campus da Taipa há 
dez anos e “gostava da conveniência da 
sua localização”. “No entanto, no meu 
primeiro dia no novo campus, fiquei im-
ediatamente impressionado com o am-
biente positivo e perguntei-me: Porque 
é que tinha hesitado em mudar-me para 
Hengqin?”, lembra. 

O professor do Departamento de 
Comunicação da Faculdade de Ciên-

também a decorrer obras nos actuais ed-
ifícios residenciais ainda não ocupados 
que permitam o seu acolhimento. 

GLENN TIMMERMANS ELOGIA 
“INSTALAÇÕES EXCEPCIONAIS”, 

MAS CRITICA ISOLAMENTO 
DO CAMPUS

Glenn Timmermans, professor da Fac-
uldade de Letras, começou a leccionar 
na UM em 2001. Para ele, a transição 
para Hengqin fez-se com um senti-
mento agridoce, uma vez que, na sua 
opinião, podia ter-se ampliado o antigo 
campus da Taipa “sem alarido e sem as 
despesas de construção relativas à mu-
dança”. Ainda assim, nota que há “pon-
tos positivos óbvios” na mudança: “A 
grande vantagem é que agora parece-se 
muito mais com um campus universi-
tário, muitos estudantes vivem na facul-
dade e a expansão trouxe cada vez mais 
estudantes do continente para Macau e 
também estudantes de outras partes da 
Ásia, sobretudo da Malásia, penso que 
isso contribuiu muito para elevar os pa-
drões na Universidade”. 

Também Timmermans aponta para 

REPORTAGEM

cias Sociais da UM descreve a mu-
dança como “fantástica”: “O ambiente 
agradável e espaçoso faz-me realmente 
feliz por ir trabalhar todos os dias”. “O 
ambiente espaçoso e natural do campus 
é diametralmente oposto ao ambiente 
urbano muito denso do centro de Ma-
cau, onde vivo. Por isso, sinto-me como 
se tivesse o melhor de dois mundos”, 
destaca.

Timothy Simpson aponta que o 
novo campus proporciona “um ex-
celente ambiente residencial para os es-
tudantes, que têm a oportunidade de ter 
uma experiência de campus residencial 
suficientemente próxima do resto de 
Macau para ser conveniente, mas longe 
o suficiente para se sentirem como o seu 
próprio mundo”. Além disso, “o novo 
campus serviu para profissionalizar 
ainda mais o pessoal da universidade, 
e para contribuir para o moral”. O do-
cente nota também que há famílias de 
Macau a irem passear para o campus 
aos fins-de-semana, para “desfrutarem 
do espaço e da paisagem”. 

Em sentido contrário, o pior foram 
as “dores de crescimento”, com “prob-
lemas de arquitectura e construção, 
bem como questões relacionadas com o 
transporte diário entre Macau e Heng-
qin”. “Contudo, a universidade fez um 
excelente trabalho durante o primeiro 
ano no campus para identificar e reparar 
todas essas questões relacionadas com a 
construção, e o serviço de autocarros e 
táxis para o campus melhorou drastica-
mente”, conclui
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A Digifluidic é a 
primeira empre-
sa que resulta da 
relação entre a Uni-
versidade de Macau 

(UM), o mundo empresarial e Hengqin. 
Fundada em Setembro de 2018, na Ilha 
da Montanha, por dois doutorados pela 
UM, a empresa de biotecnologia usa 
tecnologia patenteada pela instituição 
para desenvolver uma plataforma de 
testes genéticos rápidos. 

Ao PONTO FINAL, os fun-
dadores, Oscar Chen e Cheney Dong, 
explicaram que “a empresa foi fundada 

tendo como pano de fundo a política 
nacional de encorajamento dos jovens a 
iniciarem as suas próprias empresas e o 
incentivo da RAEM à diversificação da 
sua economia”. 

Oscar Chen e Cheney Dong fizer-
am parte do Laboratório de Referência 
do Estado em Circuitos Integrados em 
Muito Larga Escala Analógicos e Mis-
tos da UM entre 2018 e 2018 e quiseram 
pôr em prática as técnicas laboratoriais 
adquiridas. “A tecnologia principal da 
empresa deriva dos resultados da inves-
tigação dos principais laboratórios da 
UM e a tecnologia patenteada pela insti-

Primeiro centro de investigação sobre a Grande Baía 
em Macau quer fomentar intercâmbios académicos

objectivo de forjar uma nova plata-
forma de colaboração em investi-
gação e intercâmbios académicos 
sobre os estudos da Área da Grande 
Baía”, começou por explicar Richard 
Hu, salientando que este é o primeiro 
e até agora único espaço dedicado a 
esta área.

O objectivo passa também por 
“melhorar os estudos relacionados com 
a Área da Grande Baía na UM. Além 
de que, este centro deverá ser utilizado 
para que haja uma “colaboração com 
outros institutos de investigação dentro 
ou fora de Macau em estudos sobre a 
Grande Baía, e divulgar os resultados 
da investigação ao público através de 
conferências e fóruns”.

Desde que foi estabelecido, o 
centro da UM foi organizando con-
ferências, palestras e workshops so-
bre várias questões relacionadas com 
a Grande Baía, como por exemplo a 
política de desenvolvimento de quad-
ros qualificados e a inovação tec-

Foi estabelecido 
no ano passado 
o Centro de Estudos 
da Área da Grande Baía 
Guangdong-Hong 
Kong-Macau da Faculdade 
de Ciência Sociais da 
Universidade de Macau, 
um centro que tem como 
objectivo “forjar uma nova 
plataforma de colaboração 
em investigação e 
intercâmbios académicos 
sobre os estudos da Área da 
Grande Baía”, explicou ao 
PONTO FINAL Richard Hu, 
responsável pelo projecto.

nológica, o Plano Director de Macau e 
a Zona de Cooperação Aprofundada em 
Hengqin. O director do centro exem-
plificou que um dos estudo realizados 
pelo organismo analisou a comunicação 
social digital no âmbito da Grande 
Baía e, segundo a análise dos hábitos 
dos internautas sobre as publicação 
divulgadas nas redes sociais, Cantão e 
Shenzhen são as cidades que têm mais 
atenção.

No futuro, garantiu Richard Hu, o 
centro vai continuar a desenvolver es-
tudos e a organizar conferências e pal-
estras. Segundo a Faculdade de Ciên-
cia Sociais da UM, ao longo deste ano 
o foco do centro vai ser em questões 
como a ‘big data’ e a inovação na Ad-
ministração Pública. “A ‘big data’ e a 
inteligência artificial estão a mudar a 
forma como entendemos o mundo e a 
governação global. Espontaneamente 
ou não, os governos a todos os níveis, 
desde o nível central ao local, estão a 
inovar e a reformar o sistema da Ad-
ministração Pública para se adaptarem 
à nova revolução tecnológica. A apli-
cação de grandes tecnologias de dados 
à Administração Pública não é apenas 
uma questão técnica, mas também uma 
mudança fundamental na governação”, 
justifica a instituição.

Criado no ano pas-
sado, o Centro de 
Estudos da Área 
da Grande Baía 
Guangdong-Hong 

Kong-Macau da Faculdade de Ciên-
cia Sociais da Universidade de Macau 

(UM) é considerado o primeiro e úni-
co espaço dedicado inteiramente aos 
estudos da Grande Baía. O director do 
centro é Richard Hu, que, ao PONTO 
FINAL, explicou que o projecto visa 
promover os intercâmbios nesta área.

O centro “foi estabelecido com o 

Economia | Digifluidic

O primeiro 
fruto 
da cooperação 
entre a UM, 
o mundo 
empresarial 
e Hengqin
A Digifluidic é a primeira 
empresa fundada por 
profissionais formados na 
Universidade de Macau (UM). 
A empresa de biotecnologia 
estabeleceu-se em Hengqin em 
2018 e, segundo indicaram os 
fundadores ao PONTO FINAL, 
quer expandir-se e começar a 
desenvolver uma plataforma 
para testes médicos autónomos.

tuição são requisitos fundamentais para 
que a empresa funcione”, comentam. 

Na Ilha da Montanha, a empresa 
quer tirar partido dos “abundantes tal-
entos técnicos da China” e “reduzir os 
custos operacionais da empresa”. A Di-
gifluidic está a usar um espaço cedido 
pelo Zhuhai UM Science and Technol-
ogy Research Institute, que proporcio-
na também alojamento de baixo custo 
para os funcionários da empresa. A Di-
gifluidic emprega, neste momento, 40 
pessoas. E no futuro, quer aumentar o 
número de trabalhadores para 60.

A empresa de biotecnologia desen-
volveu a sua própria plataforma para 
testes genéticos “rápidos, precisos, mul-
ti-alvos e de baixo custo” com base na 
tecnologia de microfluidos. Com esta 
tecnologia, foram produzidos testes 
médicos, produtos de segurança ali-
mentar e produtos de quarentena. A em-
presa tem também uma fábrica de 2.500 
metros quadrados no Hengqin Venture 
Valley. 

A tecnologia foi posta ao serviço 
da prevenção da luta contra a pandem-
ia de Covid-19. Em 2020, a Digifluidic 
começou a desenvolver um novo sis-
tema de rastreios rápidos da Covid-19, 
que recebeu o apoio financeiro do fundo 
para a ciência e tecnologia da província 
de Guangdong. Este “VirusHunter 1.0” 

foi testado em mais de 20 casos clínic-
os no hospital universitário de Cantão. 
Os resultados dos testes mostraram que, 
com esta tecnologia, é possível obter o  
resultado em 30 minutos e tem uma pre-
cisão de mais de 85%, diz a empresa.

Agora, a Digifluidic está a desen-
volver “em ritmo acelerado” a segunda 
geração desta tecnologia, que poderá 
ser utilizado directamente em hospitais, 
clínicas, postos fronteiriços, aeropor-
tos e portos onde são necessários testes 
rápidos e onde um laboratório profis-
sional de testes PCR pode não estar dis-
ponível. Espera-se que o equipamento 
seja desenvolvido e entre em fase de 
produção em Outubro de 2022.

Actualmente, os clientes da Digi-
fluidic são essencialmente institutos de 
investigação e universidades, empresas 
que realizam testes para terceiros, or-
ganismos de fiscalização de mercado ou 
departamentos governamentais e em-
presas de reagentes médicos. No futuro, 
a empresa quer estar disponível para o 
público em geral. Além disso, a empre-
sa quer continuar a optimizar a plata-
forma que desenvolveu. Quer também 
desenvolver uma plataforma nova para 
a realização de testes médicos autóno-
mos, ou seja, que se realizam sem serem 
necessários técnicos.

* com Catarina Chan
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Wu Yifeng, cientista-chefe 
e fundador da GaNext

Jiang Xinqiao, cofundadora da Amicro

Macau e Hengqin abrem a porta 
à internacionalização do “chip chinês”

Na esfera dos circuitos 
integrados na China, Hengqin 
é ainda “peixe miúdo” se 
comparada com grandes cidades 
como Xangai e Shenzhen. Mas, 
nos últimos, a indústria tem 
conseguido progressos na Zona 
de Cooperação Aprofundada. 
O Laboratório Estatal de 
Referência de Sinal Analógico 
e Misto VLSI (AMSV), da 
Universidade de Macau, é um 
dos responsáveis pelos avanços 
conseguidos ao nível da 
inovação.

Nas torres gémeas do Centro Co-
mercial Internacional de Hengqin 
(ICC), junto ao Posto Fronteiriço de 
Hengqin, é notória a grande dinâmi-
ca da indústria de circuitos integrados 
(CI). A GaNext, fundada em Outubro de 
2020, aposta na inovação e quer ser lí-
der no desenvolvimento de dispositivos 
semicondutores, adoptando para isso a 
tecnologia GaN-on-Si de terceira gera-
ção, capaz de promover uma utilização 
ecológica e eficiente da energia.

“Em comparação com os aparelhos 
de energia feitos de materiais conven-
cionais, a tecnologia GaN de terceira 
geração melhora significativamente a 
eficiência energética”, explicou o cien-
tista-chefe e fundador da GaNext, Wu 
Yifeng, frisando que esta tecnologia 
“permite a uma estação de base 5G 
ou um servidor do centro de processa-
mento de dados poupar cerca de 200 
a 1000kWh de electricidade por ano. 
Além disso, o tamanho e o peso da con-
versão de energia podem ser reduzidos 
em 20 a 50%, com uma redução corres-
pondente nos materiais consumíveis, 
tais como transformadores e condensa-
dores.”

Já detentora de 30 patentes e cada 
vez mais enraizada em Hengqin, a Ga-
Next começa agora a obter frutos do seu 
investimento: tornou-se a primeira em-
presa baseada na China a fornecer pro-
dutos para dispositivos de GaN de 900V 
adoptados pela Companhia Nacional da 
Rede Eléctrica da China, e também a 

única fabricante de produção em massa 
de GaN de 650V que alimenta uma fon-
te de servidor de 3600W, onde obteve 
a certificação de eficiência energética 
mais elevada – 80 Plus Titanium.

No mesmo edifício, outra empresa 
de tecnologia de ponta, a Amicro Semi-
conductor, foi ainda mais longe. Instala-
da em Hengqin desde 2014, é uma em-
presa de dimensão nacional focada em 
tecnologia robótica e design de circuitos 
integrados híbridos de larga escala. “A 
empresa já requereu mais de 1,300 pa-
tentes técnicas, incluindo mais de 150 
desenvolvidas noutros países e ao abri-
go do PCT (Tratado de Cooperação em 
matéria de Patentes). O número de pedi-

dos está entre os primeiros no mundo no 
âmbito da tecnologia e chips relativos a 
robôs inteligentes de limpeza,” referiu 
Jiang Xinqiao, cofundador e vice-presi-
dente da empresa.

Para Jiang, o rápido crescimento 
da empresa não é alheio ao desenvolvi-
mento de Hengqin. “A criação da Zona 
de Cooperação Aprofundada propor-
cionou-nos uma plataforma e ofereceu-
-nos oportunidades de desenvolvimento 
numa forma mais ampla. Seja na ex-
pansão de mercado, na investigação e 
desenvolvimento científico ou na cap-
tação de quadros técnico-profissionais, 
através da cooperação com Macau, per-
mite-nos continuar a melhorar as nossas 
competências em inovação científica 
e tecnológica, fazendo com que mais 
famílias possam ter acesso a produtos 
inteligentes.”

HENGQIN PERMITE 
POTENCIAR OS RESULTADOS 
DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

DE MACAU

Até há bem pouco tempo, a indústria de 
CI não se encontrava no horizonte de 
desenvolvimento de Hengqin. Mas, em 
Setembro de 2021, o “Projecto Geral 
de Construção da Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong e Macau 
em Hengqin” mencionou pela primeira 
vez a aposta no “desenvolvimento das 
indústrias de circuitos integrados” e na 
“criação de uma cadeia industrial de mi-
croelectrónica que abranja o design, tes-
te e inspecção de chips diferenciados”.

Porquê o desenvolvimento desta 
indústria e como se antevê o seu cresci-
mento? A lógica parece residir no facto 
da indústria de circuitos integrados ser 
uma indústria fundamental, pioneira e 
estratégica, relacionada com o desen-
volvimento socioeconómico nacional 
e global, bem como uma indústria que 
acelera a modernização e a capacitação 
da economia digital, apoiando o desen-
volvimento de novas infraestruturas 
de qualidade. Em 2021, os volumes 
de vendas da indústria de circuitos in-
tegrados na China atingiram 1.045,83 
mil milhões de renminbi, ultrapassan-
do pela primeira vez 1 bilião, segundo 
dados divulgados pela Associação da 
Indústria de Semicondutores da China 
(CSIA).

No campo dos CI, Macau possui 
um laboratório estatal do nível mais 
elevado no âmbito do território chinês: 
o Laboratório Estatal de Referência de 
Sinal Analógico e Misto VLSI (AMSV) 
da Universidade de Macau. No entanto, 
apesar da RAEM dispor deste e de ou-
tros recursos para a inovação científica e 
tecnológica, as insuficiências da cadeia 
industrial e a falta de outras condições 
restringem a inovação com origem em 
Macau, que se limita em grande parte 

dos casos à fase da investigação. Heng-
qin tornou-se assim, naturalmente, num 
espaço adequado para que os resultados 
da investigação científica de vanguar-
da referente aos CI obtidos em Macau 
possam ser transformados em produção 
industrial e comercializados. 

Na indústria de circuitos integra-
dos, “Hengqin tem como alvo o seg-
mento mais intensivo em inovação tec-
nológica da cadeia produtiva – o design 
de CI”, revela Gong Bin, Presidente do 
Instituto de Circuitos Integrados Avan-
çados de Zhuhai. Segundo ele, este seg-
mento apresenta menos condicionantes 
em termo de terreno, espaço e ambiente. 
“O sector de design de CI, com alto va-
lor agregado, não requer grande consu-
mo energético nem gera muita poluição, 
mas exige requisitos mais elevados em 
matéria de quadros técnico-profissio-
nais e de ambiente de capital financei-
ro, o que se enquadra na perfeição com 
as características e as vantagens de 
Macau,” adiantou o mesmo especialis-
ta. Segundo dados oficiais, no final de 
2020 estavam registadas mais de 400 
empresas da indústria CI em Hengqin, 
incluindo nomes como a AkroStar, 
Geehy, Wisewave e Innosilicon, todas 
líderes na indústria de design de circui-
tos integrados.

Gong Bin defende também que 
“existe um grande potencial de coope-
ração entre Macau e Hengqin no âmbito 
da indústria de CI”, capaz de explorar 
os respectivos “pontos fortes e vanta-
gens competitivas, para se integrarem 
na estratégia nacional de desenvolvi-
mento da indústria de CI.” Se, por um 
lado, os recursos para inovação cientí-
fica e tecnológica de Macau podem ser 
ampliados e industrializados, por outro, 
Hengqin pode também aproveitar os 
particulares laços de Macau com os paí-
ses de língua portuguesa para reforçar 
a cooperação internacional nas áreas da 
economia digital e das tecnologias in-
formáticas de nova geração, tornando a 
Ilha da Montanha uma ponte para a in-
ternacionalização do ‘chip chinês’.
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Turismo combinado com 
saúde e bem-estar. É 
esse o conceito proposto 
pela Serensia Woods, 
projecto agora inaugurado 
em Hengqin. Através da 
medicina alternativa, a 
empresária Amber Li quer 
ajudar à prevenção de 
doenças entre a população 
mais idosa. 

cimento, estamos cá para isso”, adianta.
Serensia Woods, localizado na 

parte noroeste da Zona de Cooperação 
Aprofundada Guangdong-Macau, é um 
dos primeiros sete projectos selecciona-
dos e recomendados pelo Governo da 
RAEM ao Parque Industrial de Hengqin. 
A nova clínica oferece uma vasta gama 
de serviços pré-hospitalares centrados 
na prevenção de doenças e na promoção 
do bem-estar, e também serviços pós-in-
ternamento. O projecto combina os con-
ceitos de saúde e turismo e define-se a si 
próprio como um “destino turístico cen-
trado no bem-estar”. Apesar de existirem 
muitos outros destinos de bem-estar no 
mundo, Amber Li defende que este pro-
jecto é “único” e “abrangente”. 

“Os serviços de saúde que Seren-
sia Woods oferece podem ser divididos 
em três ramos principais: para além das 

Saúde | Serensia Woods

Uma nova proposta para uma vida saudável

detalhes, a directora executiva do centro 
admite que o impacto da pandemia de 
Covid-19 – em particular no que diz res-
peito às grandes restrições à circulação 
e, sobretudo, às viagens internacionais – 
afectou o projecto de forma significativa. 

HENGQIN AJUDA UM SONHO 
A TORNAR-SE REALIDADE

Amber Li licenciou-se em Economia 
pela Universidade de Stanford, nos Es-
tados Unidos, e trabalhou depois na 
empresa de Consultadoria PwC, como 
contabilista. Quando regressou a Macau, 
constatou que nem aqui, nem em Hong 
Kong ou na China Continental, se dava 
a devida atenção à qualidade de vida 
da população mais idosa, sobretudo em 
comparação com os países desenvolvi-
dos do Ocidente. “Nos EUA, por exem-
plo, as pessoas preocupam-se com a li-
berdade e qualidade de vida que vão ter 
durante a reforma”, observa a directora 
executiva do Grupo HN, ardente defen-
sora dessa postura: “A velhice não deve 
ser sinónimo de perda de qualidade de 
vida”. 

Ainda muito jovem, e numa primei-
ra tentativa de alteração do estado de coi-
sas em Macau, propôs ao governo a cria-
ção de um centro no território que permi-
tisse aos idosos terem um final de vida 
independente e com qualidade. Mas a 
ideia foi rejeitada pelo executivo, alegan-
do escassez de espaço em Macau e um 
pretenso conflito com a prática enraizada 
na cultura tradicional chinesa dos idosos 
coabitarem, em regra, com os seus filhos 
e netos. “Ainda estou convencida de que 
tinha razão”, queixa-se a empresária.

Mais tarde, em 2008, Amber Li mu-
dou-se para Pequim, onde permaneceu 
durante sete anos. Com alguma surpre-
sa, foi na capital chinesa que conseguiu 
encontrar interlocutores com um espírito 
mais aberto a apoiá-la na concretização 
do projecto. “A adesão da China à Or-
ganização Mundial do Comércio trouxe 
um grande desenvolvimento económico 
ao país, mas a par disso o estilo de vida 
da população tornou-se cada vez menos 
saudável”, não deixou de notar. A velhice 
não se limitava às questões relacionadas 
com a reforma, “era muito mais do que 
isso”.

Um ano depois, o Conselho de Esta-
do aprovou o Plano Geral de Desenvolvi-
mento da Ilha de Hengqin, como modelo 
de um novo paradigma de cooperação 

“ Não somos um hospi-
tal”, explica a fundadora 
de Serensia Wood em 
entrevista ao PONTO 
FINAL. Embora o novo 

espaço tenha já obtido licença de funcio-
namento como unidade de saúde da parte 
das autoridades de Hengqing, Amber Li 
prefere destacar outras particularidades 
do centro.

“O posicionamento da nossa ins-
tituição é muito diferente dos centros 
hospitalares ou clínicas convencionais. 
Muitos que não nos conhecem bem ten-
tam comparar-nos com hospitais con-
vencionais, mas eu diria que são duas 
coisas muito diferentes. Quando alguém 
está doente, vai a um hospital para tratar 
a doença. Aqui, a ideia é manter a doença 
bem longe, através da prevenção. Tam-
bém se alguém quiser retardar o envelhe-

medicinas ocidental e tradicional chine-
sa, temos também medicina alternativa e 
terapia holística, de carácter integrador, 
como a antiga medicina tailandesa e a 
medicina ayurvédica da Índia, abran-
gendo cuidados de saúde preventivos e 
tratamento anti-envelhecimento”, expli-
ca Amber Li. “Quando as pessoas aqui 
chegam, deparam-se com uma grande 
variedade de opções; é isso que importa: 
terem a possibilidade de escolher”.

Inaugurada no mês passado, Seren-
sia Wood disponibiliza aos seus clientes, 
em 40 mil metros quadrados de terreno 
e com 2,5 mil milhões de renmimbis de 
investimento, moradias de luxo e um 
hotel com 133 quartos. Como promoção 
de abertura, é-lhes oferecido um descon-
to de 60% durante os dias úteis e 50% 
durante os fins-de-semana, em qualquer 
tratamento ou terapia. Sem entrar em 
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entre Guangdong, Hong Kong e Macau. 
Esta nova realidade acabou por levar a 
empresária a trazer o projecto entretanto 
pensado para Pequim, de regresso a Ma-
cau e à vizinha ilha da Montanha, posi-
cionando-o agora como destino turístico 
centrado no bem-estar. “A economia de 
Macau tem de se diversificar, não pode-
mos ter apenas casinos”, salienta. “Hen-
gqin, pela proximidade a Macau e Hong 
Kong, permite-nos ligar esta região da 
China a todo o mundo”.

LOCALIZAÇÃO IDEAL

Amber Li pertence a uma família tradi-
cional com origens em Macau e Hong 
Kong e uma longa ligação ao mundo dos 
negócios. É neta de Chao Kuang-piu, 
magnata da indústria têxtil da região 
vizinha, e sobrinha de Susana Chou, ex-
-presidente da Assembleia Legislativa de 
Macau. Assumiu a presidência do Grupo 
HN nos anos 90, depois deste ter per-
tencido à família macaense Nolasco da 

A velhice 
não deve ser 

sinónimo de perda de 
qualidade de vida”.

É preciso encontrar 
a verdadeira

causa dos problemas 
– e a prevenção é muito mais 
importante do que a cura”. 

experiências pessoais recentes com me-
dicina alternativa têm moldado as suas 
ideias sobre o tema, acreditando hoje que 
as medicinas alternativas “abrem outro 
mundo de oportunidades na vida”.

“Foi-me dito num exame de rotina, 
há cerca de oito anos, que o meu coleste-
rol estava a um nível elevado. Na altura, 
fiquei surpreendida, uma vez que sempre 
pensei que estava de boa saúde. O médi-
co aconselhou-me a seguir um regime de 
controlo dietético e a fazer mais exercí-
cio físico, só que isso parece não funcio-
nar bem comigo”, conta a empresária, de 
53 anos. Mais tarde, com outro médico e 
diferentes técnicas de diagnóstico, ficaria 
a saber que o seu metabolismo nada tinha 
de errado e que o problema do colesterol 
se devia, única e simplesmente, ao stress. 

A medicina funcional que a ajudou 
é uma forma de medicina alternativa 

com uma abordagem individualizada, 
enfatizando o uso racional de medica-
mentos e, sempre que possível, as in-
tervenções não-farmacológicas. Actual-
mente, Amber Li pode comer à vontade 
bolos, chocolates ou gelados, que adora, 
sem perder a boa forma física. «A ideia 
é permanecer saudável, sem sacrificar os 
prazeres da vida, a qualidade de vida em 
geral. É preciso encontrar a verdadeira 
causa dos problemas – e a prevenção é 
muito mais importante do que a cura”. 

Em Serensia Woods, a maioria dos 
profissionais da clínica vem de insti-
tuições da China Continental, como a 
Universidade de Medicina Chinesa de 
Guangzhou e a Administração Geral do 
Desporto na China. O restante pessoal 
técnico e profissional é originário de 
Hong Kong e Macau.

Silva desde 1920. O grupo está também 
envolvido em actividades de construção 
e engenharia, comércio de produtos pe-
trolíferos, alimentos e produtos farma-
cêuticos em Macau.

A ligação centenária a Macau faz de 
Hengqin um espaço de expansão da em-
presa muito conveniente do ponto de vis-
ta geográfico. Além disso, a empresária 
sente que as características ambientais e 
climáticas de Hengqin se coadunam per-
feitamente com o seu projecto centrado 
no bem-estar. “Em Hengqin, há ar fresco, 
uma grande arborização da área urbana, 
inúmeros espaços verdes”, constata.

No entanto, confessa que o que mais 
a atrai são mesmo as políticas adoptadas 

na zona de cooperação. As autoridades 
do Continente e da RAEM têm vindo a 
oferecer estímulos financeiros e a pres-
tar outro tipo de apoios às empresas de 
Macau, para que estas possam explo-
rar novas oportunidades de negócio em 
Hengqin. Após uma avaliação e selec-
ção conjunta do Instituto de Promoção 
do Comércio e Investimento de Macau 
(IPIM) e do Departamento de Comércio 
de Guangdong, Serensia Woods conse-
guiu destacar-se entre os mais de 100 
projectos candidatos, conseguindo um 
4º lugar nas recomendações dirigidas ao 
Parque Industrial de Cooperação Guang-
dong-Macau em Hengqin.

SAÚDE, SEM SACRIFÍCIO

Apesar de uma utilização intensa de me-
dicamentos tradicionais chineses e asiáti-
cos neste projecto, Amber Li garante que 
é, acima de tudo, uma defensora convic-
ta da medicina ocidental moderna. Mas, 
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A aposta da ad-
vocacia local 
na Zona de 
Cooperação 
A p r o f u n -
dada entre 
Guangdong 

e Macau em Hengqin vai de vento em 
popa. São vários os escritórios de Ma-
cau que têm vindo a apostar no mercado 
do outro lado da fronteira, com especial 
enfoque em matérias relacionadas com 
a própria especificidade do projecto do 
Governo Central para a ilha da Monta-
nha, mas também, e naturalmente, para 
o manancial de oportunidades que po-
derá surgir em toda a área da Grande 
Baía.

Nascida durante os anos de 1980, 
a LEKTOU - Rato, Ling, Lei & Cortés 
é um dos escritórios que tem vindo a 
marcar posição em Hengqin, conforme 
nos explicou o fundador e sócio maiori-
tário, Frederico Rato. “A ZLF é um pro-
jecto que começou a ser falado entre os 
sócios talvez em 2013 ou 2014, e cuja 
decisão foi tomada em 2015 com o esta-
belecimento formal em 2016 e abertura 
do escritório em 2017. O momento de-
cisivo foi a implementação das medidas 
piloto. Sem essa visão dos Governos 
Central e Provincial não seria possível a 
abertura do escritório”, admitiu, acres-
centando que “a parceria entre as três 
regiões é estratégica e a abertura do es-
critório, como tivemos oportunidade de 
dizer na altura, fez parte da estratégia de 
internacionalização do escritório.”

A colaboração com a Zhong Yin 
Law Firm de Pequim já vem de longa 
data, começou no início do século, com 
uma cooperação “informal”. Mas essa 
informalidade não foi empecilho para a 
“aventura conjunta” que havia de se for-
malizar. “Acabou por ser natural assim 
que foram implementadas as medidas 
piloto para o estabelecimento de escri-
tórios de advogados na Ilha da Monta-
nha. E, até à data, não obstante algumas 
vicissitudes normais nestas aventuras 
– por exemplo, a restrição de vistos 
que ainda temos para os advogados de 
Macau de nacionalidade não chinesa –, 
o saldo é bastante positivo”, constatou 
Frederico Rato.

Sendo um escritório com perga-
minhos em Macau, a LEKTOU cedo 
percebeu que Hengqin seria um mer-
cado incontornável. “Fomos o primeiro 
escritório bilingue de Macau, pelo que a 
ida para Hengqin acaba por ser natural. 
Verdade seja dita, continuamos a achar, 
como em 2016, que a presença em Hen-
gqin é estratégica para o futuro do nos-
so escritório e dos nossos advogados. 
Sabemos que não haverá barreiras em 
breve e isso é um desafio que todos os 
advogados devem ter em conta. Arris-
camos dizer que quem não estiver em 
Hengqin poderá ver o seu papel em 
Macau bastante reduzido”, explicou ao 
PONTO FINAL, avançando a novidade 
de que a LEKTOU está a equacionar 
contratar alguns advogados que já se-
jam admitidos como advogados na Re-
pública Popular da China.

Justiça | Advogados de Macau atentos

Expansão para Hengqin 
tem valor estratégico

Escritórios de advocacia de 
Macau estão a virar-se para 
Hengqin na perspectiva de 
alargarem o espectro de 
clientes no mercado que 
operam. Os escritórios de 
matriz portuguesa estão 
entre os mais atentos a esta 
nova oportunidade e criaram 
já parcerias no outro lado 
da fronteira. Em uníssono, 
consideram que a Grande 
Baía e, em particular, 
Hengqin, são espaços 
estratégicos para o futuro.

nalização do escritório já começou e é 
propósito continuar não só na perspec-
tiva da continuação e do melhoramen-
to do adquirido, como na detecção de 
novas necessidades e correspondentes 
oportunidades”.

SINERGIAS EM PROL 
DA GRANDE BAÍA

O escritório C&C – Advogados e Notá-
rios, fundado em 1996, também não fi-
cou indiferente à oportunidade apresen-
tada por Hengqin. Ao PONTO FINAL, 
Nuno Sardinha da Mata, sócio principal 
e líder do departamento comercial da 
empresa de advocacia, explicou que “há 
já algum tempo que a C&C se encontra-
va em processo de pesquisa e identifi-
cação de escritórios que, tendo interesse 
em juntar esforços na contribuição para 
um arranque e desenvolvimento da área 
de Hengqin e da Grande Baía, pudes-
sem ao mesmo tempo ter uma cultura na 
área da advocacia que se assemelhasse 
à nossa”.

E, nesse pressuposto, a C&C asso-
ciou-se à Dentons China, considerado 
o maior escritório de advocacia global 
na China, posicionado de forma única 
para atender às necessidades de clientes 
locais e internacionais em 48 diferentes 
locais no país e noutros 190 locais em 
77 países ao redor do mundo. “O in-
teresse demonstrado pela Dentons em 
celebrar com a C&C um acordo de par-
ceria estratégica foi para nós uma honra, 
tendo em conta a dimensão e importân-
cia a nível nacional e internacional do 
escritório, e foi certamente, se não o 
momento determinante, pelo menos um 
dos momentos determinantes para a op-
ção”, explicou Sardinha da Mata.

O responsável pelo departamen-
to comercial da C&C constatou, tam-
bém, que é hoje inevitável um grande 
escritório de Macau ter uma presença 
em Hengqin. “Macau é parte da China, 
integrado na política ‘um país, dois sis-
temas’, e o sucesso dessa política é um 
bocadinho responsabilidade de todos 
nós, que nos consideramos genuina-
mente parte de Macau. É por isso que 
em cada dia a C&C, no conjunto, e cada 
um dos seus sócios e colaboradores se 
posicionam dentro do seu campo de ac-
tuação da forma que consideram melhor 
para cumprir esse desiderato. Hengqin é 
apenas uma das facetas desse posiciona-
mento”, referiu ao nosso jornal.

O advogado descarta, na coopera-
ção com escritórios de advogados chi-
neses, eventuais problemas relacionados 
com choques culturais. “Se há coisa que 
desde a primeira hora sentimos nas auto-
ridades, nos parceiros e nos colegas de 
Hengqin foi uma disposição colaborante 
e cooperante, com o intuito de aprender-
mos juntos e unidos sermos mais fortes”, 
salientou, acrescentando que “o objecti-
vo é melhorar todos os dias, de forma a 
podermos todos na nossa profissão servir 
cada vez melhor os nossos clientes”.

Uma das medidas 
que deveria ser 

implementada passa por 
permitir a todos os residentes 
de Macau entrar livremente 
em Hengqin. É possível 
e esperamos que venha 
a acontecer num futuro 
próximo” 
Frederico Rato

Outra coisa que Rato e parceiros al-
mejam passa pela “circulação livre” dos 
residentes de Macau em Hengqin. “Pen-
samos que as autoridades da China e de 
Macau proveram a Zona de Cooperação 
Aprofundada com leis e regulamentos 
que potenciam o desenvolvimento eco-
nómico no curto-médio prazo. Uma das 
medidas que deveria ser implementada 
passa por permitir a todos os residentes 
de Macau entrar livremente em Heng-
qin. É possível e esperamos que venha a 
acontecer num futuro próximo.”

Ainda assim, como o ordenamen-
to jurídico do país é diferente da região 
administrativa especial, Frederico Rato 
admite que foi preciso “aprendizagem e 
adaptação” para levar a bom porto o in-
vestimento realizado. “Tentamos apren-
der todos os dias qual a forma de operar. 
Por exemplo, temos algumas matérias 
em que os nossos advogados vão assis-
tir a audiências ao Tribunal de Zhuhai 
e isso dá-nos uma visão abrangente da 
prática da advocacia”, referiu, lembran-
do que Hengqin é também, não só uma 
plataforma para investimentos em Ma-
cau, mas também de investimento nos 
países de língua portuguesa, apesar des-
tes, “infelizmente”, não estarem ainda 
sensibilizados para as oportunidades da 
Grande Baía”.

Actualmente com 15 advogados, 
nove advogados-estagiários e outros 
juristas, e ainda 12 colaboradores em 
diversas áreas, a aposta da LEKTOU 
no mercado continental não se fica por 
Hengqin. Recentemente, sob a égide 
da mesma parceria, foi aberto um es-
critório da ZLF em Shenzhen, também 
com advogados de Macau, Hong Kong 
e República Popular da China. “Temos 
planos para a abertura de mais algumas 
formas de representação na Grande 
Baía e alguns dos nossos sócios locais 
estão empenhados em que o nome do 
nosso escritório possa ser associado à 
área”, anunciou Frederico Rato, que 
lembrou que “a expansão e internacio-
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GONÇALO LOBO PINHEIRO goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

Espero que a 
indústria dos 

serviços jurídicos possa ser 
a primeira a construir
uma ponte entre 
Hengqin e Macau” 
Joaquim Vong

Sardinha da Mata considera que 
a simples presença em Hengqin “é já 
um grande prestígio para o escritório”.  
“Não existem ainda métricas ou previ-
sões, mas contamos que a nossa coope-
ração e presença em Hengqin alargue 
o espectro das nossas competências, 
contribuindo assim para o aumento do 
universo dos clientes que se revejam na 
C&C para lhes prestar serviços e acon-
selhamento”, vaticinou. Apresentando-
-se no horizonte o desafio de um quadro 
legal “composto por uma mescla de Di-
reito de Macau e da China continental, 
na Zona de Cooperação Aprofundada 
de Hengqin, Sardinha da Mata consi-
dera que “isso reforça a importância da 
parceria de cooperação estratégica ago-
ra celebrada entre a C&C e a Dentons”.

Reconhecendo que existem, “e 
sempre existirão” algumas diferenças 
em áreas que são de exclusiva inter-
venção das autoridades do interior da 
China, o advogado antevê que “a ar-
bitragem, como forma de resolução de 
conflitos, assumirá papel de relevo para 
aumentar a confiança e estabilidade dos 
diversos agentes económicos”.

Também a Fundação Rui Cunha, 
instituída em 2012, vê com bons olhos 
as oportunidades que possam surgir em 
Hengqin e na área da Grande Baía. Ao 
que tudo indica, uma parte da população 
de Hengqin será originária de Macau, e 
isso justificará desde logo uma interven-
ção da FRC na região vizinha. “Pelos 
objectivos que tem de ajudar a manter os 

valores tradicionais da RAEM, nas suas 
diferentes vertentes, também terá inte-
resse em estender a sua actividade para 
onde se pretende criar um palco privile-
giado de fusão de culturas, num momen-
to que se mostre oportuno e necessário”, 
notou ainda Sardinha da Mata.

A APOSTA DA FAMÍLIA VONG

Numa breve entrevista ao Guangdong 
Today, Joaquim Vong, filho do advoga-
do local e deputado à Assembleia Le-
gislativa Vong Hin Fai, explicou que a 
aposta na Grande Baía e, em particular, 

em Hengqin é a decisão mais acertada. 
O advogado começou a instalar-se em 
Hengqin em 2019, formando um escri-
tório de advocacia em parceria com dois 
outros escritórios, um de Zhuhai e ou-
tro de Hong Kong. “No futuro, muitos 
residentes de Macau irão viver e traba-
lhar em Hengqin, e esta será a sua nova 
casa, por isso espero que a indústria dos 
serviços jurídicos possa ser a primeira 
a construir uma ponte entre Hengqin e 
Macau”, afirmou ao jornal de Cantão.

Joaquim Vong juntou-se, como só-
cio e advogado sénior, à empresa do pai 
em 2015. Ao mesmo tempo, lecciona, 
em part-time, na Faculdade de Direito 
da Universidade de Macau (UM), cujas 
instalações estão implantadas no único 
pedaço de Hengqin que está, de facto, 
sob a gestão do Executivo de Macau. 
“No passado, só pensava em como Ma-
cau seria. Agora estou a pensar em como 
Macau pode envolver-se no desenvolvi-
mento da Grande Baía e de todo o país. 
Posso ver isso de uma perspectiva mais 
ampla. Espero poder partilhar a minha 
experiência em Hengqin com outras ci-
dades da região”, afirmou Vong.

Na Zona de Cooperação Apro-
fundada entre Guangdong e Macau 
em Hengqin, a ‘joint-venture’ está lo-
calizada no oitavo andar da Hengqin 
Headquarter Tower em Zhuhai. Ali coa-
bitam a Renhe da China continental, a 
K.B. Chau & C.O, de Hong Kong, e o 
escritório de advocacia Vong Hin Fai.

Em Julho do ano passado, Joaquim 

Vong passou, com sucesso, no primeiro 
exame de prática de advocacia da área 
da Grande Baía e obteve a necessária 
qualificação para exercer no continente. 
“Desde o esboço do plano de desenvol-
vimento da área da Grande Baía, mais 
intercâmbios e oportunidades de coo-
peração foram desenvolvidos entre as 
nove cidades que a compõem, por isso, 
haverá uma grande demanda por servi-
ços jurídicos”, afirma Joaquim Vong.

A título de exemplo, Joaquim Vong 
contou ao Guangdong Today o caso 
do empresário Lao Chi Long, um dos 
clientes da firma Vong Hin Fai, que está 
em Hengqin há oito anos e dirige actual-
mente uma empresa de tecnologia e um 
café. “Devido à sua falta de familiari-
zação com Hengqin, deparou-se com 
muitos problemas legais, como contra-
tos de trabalho e tributação, no processo 
da criação da empresa”. É neste tipo de 
casos que um escritório com raízes em 
Macau tem maior relevância, pois con-
segue explicar as situações jurídicas de 
forma que sejam compreensíveis para 
os empresários da RAEM. 

Além disso, a prática transfron-
teiriça dos advogados de Macau está 
também a desempenhar um papel cada 
vez mais importante nos negócios re-
lacionados com o estrangeiro. Deng 
Huafeng, administrador e sócio sénior 
da sociedade de advogados, referiu que 
para as empresas nacionais se globali-
zarem e, de forma significativa, desen-
volverem mercados nos países de língua 

portuguesa, “os advogados de Macau 
têm uma vantagem insubstituível”.

Joaquim Vong é um dos seis árbi-
tros de Hong Kong e Macau no Comité 
de Arbitragem de Disputas Laborais na 
Zona de Cooperação Aprofundada en-
tre Guangdong e Macau em Hengqin, 
nota ainda o Guangdong Today. “Os 
árbitros de Macau estão familiarizados 
com os sistemas jurídicos e sociais dos 
dois espaços, pelo que, ao lidarem com 
conflitos laborais envolvendo empresas 
e residentes de Macau, podem encontrar 
melhores formas de os resolver”, referiu 
Wu Yinxi, colega de Vong em Hengqin.

A arbitragem, como 
forma de resolução 

de conflitos, assumirá papel 
de relevo para aumentar 
a confiança e estabilidade 
dos diversos agentes 
económicos” 
Nuno Sardinha da Mata

PUB
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ZHUHAI

Cultura | Política de boa vizinhança

Tradição e modernidade em Beishan

ALICE KOK

agora a gerir, a meias com Manuel, o es-
paço de arte “Estação Beishan”. 

“Zhuhai é uma cidade grande e há 
um número significativo de estrangeiros 
a viver aqui. Mas, surpreendentemente, 
não havia muitos lugares onde pudes-
se encontrar eventos culturais, até que 
descobri Beishan”. Iva explica ainda 
que sentiram a necessidade de aconteci-
mentos culturais que passassem por in-
tercâmbios entre estrangeiros e chineses 
locais – e daí que tenham começado a 
fazer projecção de filmes europeus numa 
cafetaria gerida por Michelle, uma se-
nhora chinesa de Zhuhai. Conversa puxa 
conversa, Michelle revelou-lhes que o 
espaço do contentor por cima do seu café 
estava disponível para arrendar, oportu-
nidade logo aproveitada. 

“O valor da renda é razoável, 
por isso decidimos ficar com ele”. diz 
Manuel. “O espaço foi inicialmente 
planeado para ser o meu estúdio, mas 
começámos a curadoria de alguns even-
tos musicais e agora com o professor 
Luciano Zubillaga estamos a planear 
conferências e eventos de intercâmbio 
sobre o Futurismo na China”. A Estação 
Beishan funciona agora como espaço 
alternativo para eventos de arte, cultu-
ra e música através de uma plataforma 

tenho um estilo de 
vida muito simples 
aqui em Zhuhai. (...) 

A cidade é muito maior e, em 
termos de zonas verdes, tem 
muito mais a oferecer do que 
Macau” 
– Manuel Correia da Silva

multidisciplinar. Músicos e artistas são 
convidados a actuar ao vivo e todos os 
ingressos são baseados em doações. 

“Adoptámos este conceito de ‘cada 
um pagar o que quiser’, porque não 
queremos impor a nós próprios a ideia 
de receitas de bilheteira”. esclarece Iva. 
Para além das doações, o espaço é ren-
tabilizado também através da venda de 
cerveja portuguesa, pequeno negócio 
que está a conhecer um razoável suces-
so.

“Tenho um estilo de vida muito 
simples aqui em Zhuhai”, conta Correia 
da Silva. “Todas as manhãs chego a este 
espaço pedalando a partir da minha casa, 
mesmo atrás do túnel da montanha, na 
parte norte de Zhuhai. E fico aqui toda 
a tarde a trabalhar e a conhecer pessoas. 
Aliás, são tantos os transeuntes que vêm 
visitar o espaço que por vezes se torna 
difícil concentrar-me no meu trabalho”, 
ri-se, antes de acrescentar: “Adoro esta 
exposição muito local, aqui no meio do 
Beishan”.

A aldeia de Beishan está situada na 
zona norte de Zhuhai. A partir de 2009, 
a aldeia sofreu uma progressiva trans-
formação em polo de indústrias criati-
vas, graças à acção de um homem per-
sistente e com uma visão para o futuro 
centrada na arte, na cultura e no design. 
Simone Xue, conhecido como o “Rei-
tor” entre os amigos, é o homem por 
detrás do projecto. O pai, Xue Yi Han, 
já falecido, era pintor e foi na aldeia de 
Beishan, ao longo de muitos anos, que 
fez a maioria dos seus esboços. “A ideia 
de preservar a aldeia foi do meu pai. 
Após a sua morte, o meu irmão Justin 
e eu finalmente decidimos fazer algo a 
esse respeito porque, caso contrário, os 

Sendo a cidade vi-
zinha de Macau, 
Zhuhai sempre foi 
um dos locais mais 
visitados pelos 
residentes locais. 
Antes da pande-

mia, era comum passarem ali fins de se-
mana ou fazerem incursões ainda mais 
breves, para compras, um jantar ou uma 
massagem. Embora as restrições rela-
cionadas com a pandemia tenham afec-
tado a mobilidade entre as duas cidades, 
há quem ainda encontre forma de visitar 
Zhuhai com alguma frequência, a fim 
de explorar possibilidades que possam 
surgir, mesmo nestes tempos algo som-
brios em termos de desenvolvimento 
económico. 

E há quem o tenha feito antes e se 
tenha, inclusive, mudado para Zhuhai. 
“Viver em Macau tornou-se realmente 
demasiado caro”, diz o cofundador do 
festival This is My City (Macau), Ma-
nuel Correia da Silva. “Mudei-me para 
Zhuhai há cerca de oito anos porque as 
rendas em Macau eram e ainda são de-
masiado altas”. Actualmente a trabalhar 
como curador e produtor independente, 
explica que Zhuhai lhe abriu um novo 

espaço. “A cidade é muito maior e, em 
termos de zonas verdes, tem muito mais 
a oferecer do que Macau”. 

Nos últimos dois anos, devido às 
restrições resultantes da pandemia, Ma-
nuel teve de se submeter a várias qua-
rentenas em Macau e Zhuhai. “E então 
percebi que é provavelmente mais rea-
lista fazer a minha vida aqui em Zhuhai, 
em vez de andar para trás e para a fren-
te”, afirma. 

Em 2021, com a ajuda da sua par-
ceira Ivana Jovanovic (Iva), Manuel en-
controu um contentor para arrendar na 
cidade de Zhuhai; mais rigorosamente, 
na aldeia de Beishan. “Sou de Belgra-
do, vivo na China há cerca de 4 anos e 
mudei-me para Zhuhai em 2018”, diz 
Iva, em jeito de apresentação. Veio para 
a China para trabalhar como professora 
de inglês apenas por alguns meses, mas 
a estadia acabou por prolongar-se e está 

A velha aldeia do distrito de Zhuhai está transformada numa plataforma de promoção 
das indústrias culturais de Macau.
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promotores imobiliários provavelmen-
te mandariam demoli-la, para construir 
novos edifícios”, explica Simone.

Os dois irmãos, ambos também 
pintores, lançaram mãos à obra e re-
novaram, pela primeira vez de raiz, o 
Beishan Hall, núcleo histórico mais 
importante da aldeia. Investiram 2,5 
milhões de renminbi e passaram dois 
anos em obras de renovação, do edifí-
cio principal (hoje uma galeria de arte) 
e também do templo e do teatro que 
lhe são vizinhos. “Fizemo-lo sem sa-
ber exactamente para onde o projecto 
nos iria conduzir. Renovar habitações 
tradicionais não era comum na China. 
Muitos teriam preferido construir novas 
casas em estilo ‘tradicional’, em vez de 
preservar edifícios antigos, que reque-
rem mais tempo, trabalho e design es-

Festival de Jazz de Beishan, no Outo-
no, e o Festival de Música do Mundo, 
na Primavera. “A ideia de trazer música 
para a cidade seguiu-se a uma primeira 
tentativa de atrair gente com a galeria de 
arte, mas percebi que a música é mais 
acessível ao público em geral”, justifica. 
“A música é uma língua universal, sem 
barreiras linguísticas. Pessoas de todas 
as origens e modos de vida podem jun-
tar-se a nós e desfrutar”. Antes da pan-
demia interromper a realização regular 
dos eventos, ambos os festivais conhe-

no solo agora fértil do Beishan”. afirma 
Simone, com orgulho indisfarçado.

Os resultados têm sido muito posi-
tivos. Bom exemplo disso é Chan Kee, 
com o seu restaurante especializado em 
Arroz de Frango de Hainão. Residen-
te de Macau originária de uma família 
ligada à indústria do abastecimento de 
alimentos, Chan era já proprietária de 
um restaurante em Zhuhai, na rua dos 
bares de Shuiwan. “Vim para abrir o 
restaurante há 12 anos. A minha família 
é proprietária de um negócio alimentar 
em Macau e, nessa altura, preparava-me 
para emigrar para a América, quando 
me pediram ajuda para montar um res-
taurante em Zhuhai”, conta. “Aceitei, 
mas decidida a partir assim que o negó-
cio estivesse bem estabelecido; só que 
essa oportunidade nunca surgiu”. Com 
raízes cada vez mais fortes em Zhuhai, 
viu-se então a abrir mais um restaurante, 
agora em Beishan. “Quando Simone e o 
Benny me abordaram, pensei por que 
não? O negócio na rua dos bares estava 
em declínio devido à pandemia e eu ti-
nha de encontrar outras saídas. Eles aju-
daram-me a montar tudo. Só preciso de 
preparar os melhores pratos que alguma 
vez fiz, com base agora em mais de uma 
década de experiência neste ramo”. 

Levou dois meses a renovação do 
local escolhido para o restaurante, uma 
das casas tradicionais de um pequeno 
beco típico de Beishan. Pouco tardou 
depois da abertura para que, dia após 
dia, se formassem à porta do restaurante 
filas de clientes atraídos pelo sabor úni-
co da famosa galinha de Hainão. “Fi-
zemos dinheiro suficiente para cobrir 
o investimento em apenas um mês, e já 
expandimos o restaurante para a praça 
dos fundos da casa. Cozinhamos e ven-
demos agora 80 a 90 galinhas por dia. 
As pessoas gostam mesmo dos nossos 
pratos”, diz a senhora Chan, olhando 
com satisfação para o restaurante com-
pletamente lotado. 

“Eu sabia muito pouco de tendên-
cias ou de redes sociais. Mas a equipa 
de Beishan ajudou-me a desenvolver 
toda a imagem de marca e alertou-me 
também para a importância do marke-
ting online para quem abre negócios na 
China Continental”, recorda a empre-
sária. “Não é fácil iniciar um negócio 
numa área em que não se está familia-
rizado, mas com esta colaboração entre 
Macau e Zhuhai, tudo se tornou mais 
eficaz e interessante”.

Na realidade, a imagem de marca 
adoptada por Chan Kee foi executada 
por uma empresa de design de Macau, 
a Mo-Design. Chao Sio Leong, funda-
dor da companhia, é também um dos 
proprietários de um bar recentemente 
inaugurado em Beishan, sendo certo 
que “o Darling é muito mais do que 
um simples bar”, como explica. “Que-
ríamos estabelecer uma plataforma 

ceram um sucesso significativo junto do 
público local e das regiões vizinhas de 
Macau e Hong Kong. 

Benny Lo é outro nome importante 
associado ao projecto. Em 2011, pro-
dutor comercial e televisivo em Hong 
Kong há mais de uma década, regressou 
a Macau para trabalhar com músicos e 
outros artistas da RAEM interessados 
em actuar noutras cidades da região. 
“Zhuhai foi uma escolha óbvia, ain-
da que as duas cidades, mesmo sendo 
próximas como duas irmãs, não tenham 
na verdade muitas ligações entre elas”, 
observa o produtor, responsável pela 
passagem de vários artistas de Macau 
pelos palcos dos festivais de música de 
Beishan.

Em 2020, suspensos temporaria-
mente os eventos devido à pandemia, 
“a crise permitiu-nos repensar a estra-
tégia”, recorda agora Simone. “O que 
aconteceu foi que estávamos já a prepa-
rar o terreno para que Beishan pudesse 
tornar-se num lugar culturalmente viá-
vel, onde as pessoas viessem mostrar 
o seu talento e os seus produtos. Não 
temos estado a ganhar dinheiro, mas 
temos sempre em mente que a qualida-
de artística e cultural deste espaço é o 
principal objectivo do projecto”. Com o 
nascimento de uma nova estratégia, Si-
mone e Benny passaram a dedicar maior 
atenção aos produtos de Macau, e em 

Renovar habitações 
tradicionais não 

era comum na China. 
Muitos teriam preferido 
construir novas casas em 
estilo ‘tradicional’, em vez 
de preservar edifícios 
antigos, que requerem mais 
tempo, trabalho e design 
especializados, e mais 
dinheiro. (...) Foi como se nos 
tivéssemos desviado de uma 
estrada bem conhecida para 
percorrermos um caminho 
alternativo, que só agora 
começávamos a explorar”
– Simone Xue

particular aos gastronómicos. 
“Primeiro estabelecemos em 

Beishan a Goodone, vendendo pro-
dutos de design de regiões próximas e 
reservando uma área para os produtos 
de Macau”, conta Benny. “Ao mesmo 
tempo, abordámos diferentes restauran-
tes e marcas de alimentos em Macau, 
para que também eles viessem para 
Beishan”.

Como explica Simone, os jovens 
de Zhuhai têm agora grande dificulda-
de em viajar para o exterior, pelo que 
passaram a ser maiores consumidores 
da arte e da cultura que lhes é oferecida 
localmente. Com base nestas necessi-
dades crescentes, o modo de operar o 
negócio foi reajustado. “Baseia-se em 
colaborações. Não somos proprietários 
que apenas procuram empresas para 
entrar e arrendar os nossos espaços. 
Ajudamo-los a encontrar um local ade-
quado, fornecemos-lhes serviços para a 
concepção das lojas ou dos restaurantes 
e encarregamo-nos do desenho da marca 
e da estratégia de marketing, com base 
no que temos observado como sendo 
as principais tendências do mercado ao 
longo dos anos. Eles só precisam de nos 
dar os produtos e nós implantamo-los 

A equipa de 
Beishan ajudou-me 

a desenvolver toda a imagem 
de marca e alertou-me 
também para a importância 
do marketing online para 
quem abre negócios na China 
Continental” 
– Chan Kee

pecializados, e mais dinheiro”, explica 
o mentor do projecto. “Zhuhai não tinha 
nenhum exemplo anterior de iniciativas 
deste tipo, nem uma boa parte do país, 
na verdade. Foi como se nos tivéssemos 
desviado de uma estrada bem conhecida 
para percorrermos um caminho alterna-
tivo, que só agora começávamos a ex-
plorar”.

Em 2010, Simone e o seu amigo 
francês Jean-Jacques Verdun, também 
residente em Zhuhai, fundaram o Fes-
tival de Música de Beishan, que logo 
deu origem a dois diferentes eventos: o 
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Hengqin 
tornar-se-á, 
através de 

Macau, uma ponte 
entre o mercado 
internacional e o 
vasto mercado do 
Continente”
 – Ho Kuok Tou

onde diferentes eventos pu-
dessem aqui realizar-se, como 
espectáculos de música, expo-
sições, palestras e performan-
ces”. O nome do bar, Darling, 
foi buscá-lo a um conhecido 
estabelecimento de sauna e 
massagens de Macau. “O nos-
so objectivo é revitalizar ele-
mentos de Macau em termos 
de design e identidade cultural, 
os quais podem não nos trazer 
lucro financeiro imediato, mas 
ajudam à construção de laços 
que nos vão servir por muito 
tempo”, salienta. 

A abertura do bar é o resul-
tado de anos de experiência de 
trabalho na China Continental, 
na área do design. “Temos pro-
jectos em Zhuhai, mas também 
em Xangai e noutras cidades 
chinesas, bem como no estran-
geiro, como no Japão. Mas, de-
vido à pandemia, começámos a 
concentrar-nos em cidades mais 
próximas e Zhuhai é uma es-
colha óbvia”, afirma. Chao Sio 
Leong mudou-se desde então 
para Zhuhai, onde vive com a 

Macau é 
demasiado 

pequeno para quem 
ambicione crescer e ter 
maiores oportunidades 
na vida” 
– Chao Sio Leong

mulher e os filhos. “Todos os 
dias levo os meus filhos à esco-
la aqui em Zhuhai, e depois vou 
para o meu escritório no Centro 
de Design Zhuhai-Macau, para 
orientar os meus colegas nos 
projectos aqui baseados. Depois, 
durante a tarde, conduzo até ao 
meu escritório da Mo-Design, 
em Macau. Quando termino o 
dia de trabalho, conduzo de re-
gresso a Zhuhai, graças à muito 
conveniente carta de condução 
reconhecida simultaneamente 
em Macau e na China Continen-
tal”. 

Como presidente da Asso-
ciação de Designers de Macau, 
Chao tem como grande objec-
tivo que os profissionais desta 
área ajudem a sedimentar a iden-
tidade do território e a idealizar 
uma visão para os caminhos a 
seguir no futuro. “Macau é de-
masiado pequeno”, diz, “para 
quem ambicione crescer e ter 
maiores oportunidades na vida”.

Como lembra a sabedoria 
popular, com a crise nascem as 
oportunidades. A pandemia não 
impediu que todos estes empre-
sários dessem importantes pas-
sos na sua vida profissional. Pelo 
contrário. Com visão e coragem, 
investiram no momento e no lo-
cal certo para tornarem os seus 
sonhos realidade, quando tudo 
parecia desaconselhá-lo. Agora, 
é continuar a crescer e esperar 
até que a vida volte a dar cartas. 

PUB
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com o MGM Macau, com o 
Wynn Macau e com o Institu-
to de Formação Turística, entre 
outros. Ho salientou que existe 
espaço para o desenvolvimento 
tecnológico em Hengqin, com 
foco na inteligência artificial e 
‘big data’. 

A empresa também tem 
estado a colaborar com a Uni-
versidade de Macau (UM) e 
com a Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau (MUST, 
na sigla em inglês) para encon-
trar quadros qualificados e para 
desenvolver um sistema de lei-
tura automática de manuais de 
automóveis. 

Hengqin à frente de Silicon Valley 
no apoio a empresários
Hengqin dá mais apoio 
aos empresários do 
que Silicon Valley, 
nos EUA. A ideia 
é defendida por Ho 
Kuok Tou, CEO da 
empresa de tecnologia 
Pachira Era, que 
fundou a empresa em 
São Francisco, mas 
rapidamente decidiu 
regressar à China. O 
empresário diz que, 
na Ilha da Montanha, 
“o Governo local está 
literalmente lá desde o 
início”. 

“Em Silicon Valley 
estás por tua conta. 
Mas em Hengqin 
o Governo local 
está literalmente lá 

desde o início, desde o aluguer 
do escritório ao registo da em-
presa”, afirmou Ho Kuok Tou, 
fundador e CEO da empresa de 
tecnologia Pachira Era, em en-
trevista ao Guangdong Today. 

O empresário do ramo da 
tecnologia fundou a Pachira em 
Silicon Valley em 2009, mas no 
ano seguinte levou a empresa 
para Pequim. Em 2018, foi a 
Hengqin pela primeira vez e a 
sua equipa venceu um concur-
so local de empreendedorismo 
científico e tecnológico. Um 
ano depois estava a estabelecer 
a Pachira na Ilha da Montanha. 

Uma das apostas de Hen-
gqin é na alta tecnologia e ino-
vação científica e, por isso, Ho 
Kuok Tou diz esperar que a sua 
empresa possa desenvolver vá-
rios projectos de alta tecnologia 
na Grande Baía. O empresário 
já olha para o futuro: “Quando 
estivermos prontos, vamos alar-
gar a nossa prática a todo o país 
ou mesmo a nível mundial”.

Actualmente, a Pachira 
tem estado a desenvolver pro-
jectos para a construção da 
cidade inteligente em Zhuhai 
e está a trabalhar na área da 
hotelaria e turismo inteligente 

A Pachira tem ainda rece-
bido estudantes estagiários das 
universidades da Grande Baía. 
“A Pachira é uma plataforma 
muito boa com grande espaço 

de progressão para recém-li-
cenciados como nós. Esta é a 
razão pela qual escolhi ficar de-
pois do meu estágio”, afirmou 
Huang Jiahui, um dos estagiá-
rios da UM que acabaram por 
ficar a trabalhar na empresa. 

Olhando para o futuro, Ho 
Kuok Tou mostra-se confiante 
em relação ao desenvolvimento 
da Ilha da Montanha: “Hengqin 
tornar-se-á, através de Macau, 
uma ponte entre o mercado in-
ternacional e o vasto mercado 
do Continente, permitindo o li-
vre fluxo de talentos, projectos, 
fundos, e outros elementos”.

Fonte: Guangdong Today



GRANDE BAÍA PONTO POR PONTO10 DE JUNHO, 2022 15

NOTÍCIAS

ANDRÉ VINAGRE andre.vinagre@pontofinal-macau.com

Saúde 

Uma nova proposta 
para uma vida saudável

FOSHAN
Quatro empresas 
na lista da Forbes
A Forbes anunciou a sua lista 
das 2000 maiores empresas do 
mundo para este ano e são 399 
as companhias chinesas que 
fazem parte da lista. Entre elas, 
contam-se quatro empresas 
sediadas em Foshan: Midea 
Group (217º), Country Garden 
(254º), Haitian Flavor (1151º) 
e Midea Real Estate (1264º). 
Na província de Guangdong, só 
Guangzhou e Shenzhen contam 
com mais empresas na lista do 
que Foshan. Ao todo, Guangdong 
tem 46 companhias, de 8 
diferentes cidades, entre as 2 mil 
maiores empresas do mundo.
A lista calcula os dados 
financeiros dos últimos 12 meses, 
até 22 de Abril de 2022, através ‘ 
 vendas, lucros, activos e preços 
de mercado. Em conjunto, as 
empresas listadas registaram 
receitas de 47,6 triliões de 
dólares, têm activos de $233,7 
triliões e uma valorização de 
$76,5 triliões a preços de 
mercado. 

SHENZHEN 
Empresas 
cotadas em Bolsa 
permaneceram 
estáveis 
em 2021
As empresas cotadas na Bolsa de 
Valores de Shenzhen registraam 
desempenhos estáveis no 
ano passado, revelam dados 
anunciados pelo mercado de 
valores.
A receita operacional dessas 
empresas totalizou 18,3 triliões 
de RMB (cerca de 2,8 triliões de 
dólares americanos) em 2021, 
um aumento de 23,4% em 
relação ao ano anterior.
A maior parte da receita teve 
origem em empresas não 
financeiras, que arrecadaram 
17,7 triliões de RMB no ano 
passado.
O lucro líquido das companhias 
listadas na bolsa de Shenzhen 
atingiu 977,62 mil milhões de 
RMB em 2021, um aumento de 
6,7% em relação ao ano anterior.
Empresas de mais de 60% 
de todos os sectores tiveram 
crescimento dos lucros. Minérios, 
manufactura e serviços modernos 
foram os sectores com melhores 
resultados.

Grande Baía atrai cada vez mais empresas lusófonas, 
nota o presidente da Câmara de Comércio Portuguesa

Dário Silva defende que 
o projecto da construção da 
Zona de Cooperação Aprofun-
dada em Hengqin vai permitir 
que as empresas lusófonas se 
estabeleçam na Ilha da Monta-
nha, o que irá dar a conhecer as 
principais empresas de países 
de língua portuguesa aos in-
vestidores chineses. O empre-
sário indica também que, por 
outro lado, a PorCham Greater 
China irá dar apoio aos mem-
bros que ambicionem estabele-
cer-se em Hengqin. 

O presidente da câmara 
de comércio portuguesa diz 
que, segundo um inquérito fei-
to aos membros, quase meta-
de das empresas lusófonas na 
China conseguiu manter a sua 
estabilidade, apesar da crise 
provocada pela pandemia da 
Covid-19. Além disso, quase 
70% das empresas começaram 
a implementar novos modelos 
de negócio. Ainda a propósi-
to da pandemia, Dário Silva 
assinala que as autoridades 
de Guangdong têm prestado 
apoio às empresas através de 
reduções fiscais e subsídios de 
arrendamento, por exemplo.

Dário Silva diz que o de-
senvolvimento do ambiente 
empresarial em Guangdong e 
na Grande Baía ao longo dos 

últimos anos tem sido “espan-
toso”. “Está a tornar-se cada 
vez mais fácil estabelecer uma 
nova empresa, solicitar licen-
ças específicas ou aceder a ins-
trumentos financeiros”, salien-
ta, sublinhando que “as empre-
sas europeias, nomeadamente 
as portuguesas, que estão a in-
vestir em Guangdong têm ma-
nifestado satisfação quanto à 
implementação do regulamen-
to de protecção dos direitos e 
interesses dos investidores es-
trangeiros na província. Outras 
medidas “interessantes” das 
autoridades de Guangdong, na 
perspectiva de Dário Silva, são 
as novas medidas de protecção 
dos direitos de propriedade in-
telectual, “o que constitui uma 
grande preocupação para os 
investidores estrangeiros”.

Dário Silva, sedeado na 
China há quase duas décadas, 
é também presidente do Centro 
de Cooperação Internacional 
de Investimento e Comércio 
Sino Português (CCIICSP), 
lançado há dias (ver notícia 
nestas páginas). O empresário 
salienta que o CCIICSP dará 
apoio às empresas portuguesas 
na China, bem como a empre-
sas chinesas que se queiram 
estabelecer no estrangeiro. 

Fonte: Guangdong Today

“O desenvolvi-
mento de Guang-
dong e da Área 
da Grande Baía 
Guangdong-Hong 

Kong-Macau, nos últimos 
anos, tem sido espantoso. Está 
a tornar-se mais fácil estabe-
lecer uma empresa, solicitar 
licenças específicas e aceder 
a instrumentos financeiros”, 
afirmou Dário Silva em en-
trevista ao Guangdong Today. 
Segundo o fundador e presi-
dente da Câmara de Comércio 
Portuguesa da Grande China 

(PorCham Greater China), as 
empresas lusófonas estão in-
teressadas em estabelecer em 
Hengqin as suas sedes de ope-
rações na Ásia.

A PorCham GreaterChina 
tem actualmente mais de uma 
centena de membros, tanto de 
países de língua portuguesa 
como da China, e Dário Sil-
va referiu que as políticas que 
permitem às empresas lusófo-
nas entrarem na Grande Baía 
são “cada vez mais atractivas”, 
na perspectiva dos empresá-
rios de língua portuguesa. 

Dário Silva, fundador 
e presidente da 
Câmara de Comércio 
Portuguesa da Grande 
China, deixou elogios 
ao projecto da Grande 
Baía, nomeadamente 
à sua abertura ao 
mercado lusófono. 
Segundo o empresário, 
as empresas lusófonas 
querem estabelecer as 
suas sedes asiáticas 
em Hengqin. 

GUANGZHOU 

Centro de Negócios aprofunda 
cooperação com países lusófonos

O Centro de 
C o o p e r a -
ção Inter-
n a c i o n a l 
de Inves-

timento e Comércio Sino 
Português (CCIICSP) foi ofi-
cialmente lançado em Guan-
gzhou, no princípio do mês. 
Resultado de uma parceria 
entre o PorCham, a empre-
sa portuguesa CINCO, e a 
Comissão Nacional de De-

senvolvimento e Reforma da 
China, o CCIICSP pretende 
reforçar e executar projectos 
de comércio, investimento, 
novas energias, finanças e 
cultura com os países de lín-
gua portuguesa, a diáspora 
portuguesa na Área da Gran-
de Baía de Guangdong-Ma-
cau-Hong Kong (GBA), e 
ainda a província de Hainão.

Esta iniciativa constitui 
um passo importante para a 

implementação da parceria 
estratégica global entre a Chi-
na e Portugal estabelecida em 
2005, dando um forte impul-
so às relações bilaterais. Ac-
tualmente, Portugal é um dos 
principais destinatários do in-
vestimento chinês na Europa. 
O volume do comércio entre 
a China e os países de língua 
portuguesa ultrapassou os 100 
mil milhões de dólares ameri-
canos durante cinco anos con-

secutivos. No ano passado, 
chegou mesmo aos 200 mil 
milhões de dólares.

De acordo com Dário 
Silva, Presidente do CCII-
CSP, e Presidente do Por-
Cham, o CCIICSP ajuda as 
empresas portuguesas a terem 
sucesso na China, bem como 
as empresas chinesas a terem 
sucesso no estrangeiro, pres-
tando apoio de advocacia, 
oportunidades de networking, 

insights e serviços de apoio 
empresarial. 

Silva está baseado na 
China há quase duas décadas, 
na sua opinião, é uma platafor-
ma para empresários e profis-
sionais se ligarem, partilharem 
recursos e construírem uma 
comunidade internacional 
próspera na GBA, uma das 
regiões económicas de cresci-
mento mais rápido do mundo.

Fonte: GT
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As marcas chinesas de 
smartphones Oppo 
e Vivo juntaram-se 
à Okii, empresa do 

sector educativo e tecnológico que 
fabrica dispositivos de estudo para 
crianças, no projecto de construção de 
uma escola K-12 na cidade de Dong-
guan, onde as primeiras têm a funcion-
ar as suas fábricas. As três marcas são 
propriedade da empresa-mãe, BBK 
Electronics.

O novo estabelecimento de Ensi-
no vai chamar-se Escola Experimental 
BBK de Dongguan, e a sua constitu-
ição foi já aprovada pelo Departamento 
de Educação daquela cidade da Grande 
Baía, começando a receber matrículas 
em Setembro próximo.

A escola vai concentrar-se na 

educação K-12, abrangendo a idade 
pré-escolar e os ensinos primário e 
médio. O objectivo é acomodar 15 tur-
mas do jardim-de-infância, 60 turmas 
do ensino primário, e 30 turmas do en-
sino secundário.

Em preparação para o seu primei-
ro ano académico, a escola planeia 
contratar 99 professores, os quais vão 
auferir um salário anual entre 160 mil 
e 600 mil Renminbis. Além disso, serão 
alojados em apartamentos de 56 metros 
quadrados, estarão cobertos pela segu-
rança social, e terão direito a férias e a 
prémios de desempenho no final do ano. 

Com este investimento na edu-
cação, a Oppo e a Vivo estão a seguir 
os passos de outras grandes empresas 
do sector electrónico na construção de 
comunidades dentro das cidades onde 

DONGGUAN 

Fabricantes de telemóveis 
investem na educação

se encontram sediadas. A Samsung e a 
Haier lançaram, recentemente, projec-
tos sociais semelhantes.

Fundada em 1998, a BBK Elec-
tronics é um dos maiores fabricantes 

de electrónica de consumo da Chi-
na. De acordo com o seu site oficial, 
as suas áreas de negócio abrangem a 
educação, tecnologia móvel e electro-
domésticos.

investimento estrangeiro do governo 
provincial. Entre elas, dez políticas e 
medidas para o investimento estrangei-
ro em Guangdong, 12 medidas para 
estabilizar o investimento estrangeiro, 
políticas preferenciais para empresas 
multinacionais estabelecer a sua sede 
regional em Guangdong, políticas de 
apoio a centros de Investigação & De-
senvolvimento, e regulamentos sobre a 
protecção dos direitos e interesses dos 
investidores estrangeiros.

“Em 2021, o PIB da Área da 
Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau atingiu 12,6 mil milhões 
de RMB, um aumento de cerca de 23% 
nos últimos quatro anos. (Esta subi-
da) reflecte o crescimento económico 
sustentado da Área da Grande Baía. 
Acredito que com esforços mais con-

Guangdong 
vai estreitar 
laços 
económicos 
com Macau

“Guangdong vai aprofund-
ar as trocas económicas e 
comerciais e a cooperação 
com Macau, promover um 

ambiente empresarial de cariz inter-
nacional orientado para o mercado e 
baseado na lei, melhorar as políticas de 
investimento estrangeiro, e facilitar ain-

da mais o comércio e o investimento, de 
modo a proporcionar salvaguardas mais 
fortes e melhores serviços às empresas”, 
anunciou há dias Chen Yuehua, direc-
tor-geral adjunto do Departamento de 
Comércio da Província de Guangdong.

O mesmo departamento apresen-
tou, na conferência de promoção da co-
operação económica Guangdong-Ma-
cau, as mais recentes políticas de 

certados, as empresas de Guangdong 
e Macau aproveitarão as oportuni-
dades trazidas pelo desenvolvimento 
da Área da Grande Baía e da Zona de 
Cooperação Aprofundada de Hengqin 
e alcançarão benefícios e resultados 
vantajosos para ambas as partes, disse 
Yu Yusheng, presidente interino do In-
stituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau.

A conferência atraiu mais de 150 
representantes de associações comer-
ciais e empresas de Guangdong e Ma-
cau. Através da apresentação de políti-
cas, esclarecimentos sobre o ambiente 
de negócios, partilha de empresas e 
matchmaking, o evento ofereceu uma 
plataforma diversificada de cooper-
ação e intercâmbio para empresas das 
duas regiões.

HUIZHOU 
Mais de 5 mil fracções 
vendidas em Maio
As vendas de casas novas em Huizhou 
excederam as 5 mil unidades em 
Maio, um aumento de quase 30% 
em relação ao mês anterior. Ao todo, 
foram transacionados 515,100 
metros quadrados de propriedades 
imobiliárias. 
O terceiro mês consecutivo de 
subida das vendas segue-se à baixa 
da taxa de juro para 4,25% nos 
empréstimos para habitação, medida 
que continua a injectar vitalidade na 
recuperação do mercado. Descontos 
acessíveis, ofertas especiais, “baixas 
entradas”, e a oferta de renovações 
e electrodomésticos estão também 
a atrair compradores de regresso ao 
mercado.

JIANGMEN 
Governo 
anuncia medidas 
de apoio 
à economia

O governo municipal de 
Jiangmen acaba de anunciar 
um pacote de medidas para a 
estabilização da economia local 
que prevê um investimento de 
590 milhões de renminbis. De 
acordo com um comunicado das 
autoridades, as medidas são 148 

e terão impacto em 33 diferentes 
variantes económicas de 6 
áreas principais: financiamento, 
controlo monetário, estabilização 
do investimento e promoção do 
consumo, garantia da segurança 
alimentar e energética, da 
estabilidade das cadeias 
industriais e de abastecimento, 
e dos meios de subsistência 
básicos. 
Entre outras medidas, o governo 
de Jiangmen vai subsidiar 
90% dos prémios de seguro de 
desemprego para pequenas, 
médias e microempresas, e 

reduzir a taxa do imposto sobre 
o rendimento colectável das 
sociedades comerciais. Está 
também prevista a concessão 
de juros bonificados em 
empréstimos destinados a 
apoiar o sector agrícola. E 
serão atribuídos às empresas 
subsídios e prémios em função 
dos empregos e do crescimento 
dos lucros que venham a gerar. 
Um subsídio de 1 milhão de 
RMB por empresa destina-se 
a encorajar a criação de novas 
unidades nos sectores da 
ciência e tecnologia.

ZHAOQING
Desmantelado 
grupo envolvido 
em branqueamento 
de capitais
A polícia de Zhaoqing deteve 20 
pessoas suspeitas de pertencerem a 
uma organização criminosa envolvida 
em operações de lavagem de dinheiro, 
envolvendo cerca de 100 milhões de 
renminbis.
Segundo as autoridades, contas 
de Alypay e WeChat e cartões de 
crédito foram usados em mais de 
duas dezenas de fraudes, que se 
estenderam a várias regiões do 
país. Numa operação conhecida 
como ‘running points’, os suspeitos 
recebiam pagamentos e faziam 
transferências fraudulentas a troco 
de comissões, branqueando assim 
actividades criminosas ligadas ao 
jogo transfronteiriço e a burlas nas 
redes de telecomunicações. Doze 
dos detidos foram já formalmente 
acusados da prática de crimes, mas 
a investigação policial está ainda em 
curso. 

ZHONGSHAN
Lista de património 
imaterial vai ser 
ampliada
O governo de Guangdong acaba 
de anunciar que vai juntar mais 
115 itens à lista de património 
cultural intangível da província. 
A divulgação da iniciativa ao 
público terá lugar no Museu 
de Zhongshan por ocasião da 
Semana Cultural dos Barcos 
Dragão, festividade que vai 

decorrer de 11 a 25 deste mês. 
Actualmente, Guangdong tem 
4 itens na lista de Património 
Imaterial da Humanidade, 165 na 
lista nacional e 816 na provincial. 
Os novos projectos a incluir nesta 
última abrangem elementos 
das culturas Cantonense, 
Hakka, Chinesa Ultramarina, de 
Chaoshan, Danmin, Leizhou e 
de minorias, reflectindo desse 
modo as diversas características 
da escola cultural e artística de 
Lingnan.  
Desde o costume cantonês 
de beber chá e das regras de 

salão do vinho Gaoyao, que 
contêm a memória nostálgica 
des “costumes locais honestos”, 
até à conhecida lenda de Su 
Dongpo, em Huizhou, ou à canção 
folclórica de Chaozhou, são 
muitas as componentes da nova 
lista de protecção do património 
imaterial de Guangdong.
Através da exposição, a população 
poderá apreciar a riqueza e 
esplendor do património cultural 
da província, compreender melhor 
as características únicas da 
cultura local e tomar consciência 
da necessidade da sua protecção. 


