
População idosa mais do que duplicou 
na última década • P. 3
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ESTUDO REVELA QUE 95% 
DOS RECÉM-LICENCIADOS TEM 
DIFICULDADE EM ENCONTRAR EMPREGO

Um inquérito sobre o emprego dos jovens concluiu 
que quase 95% dos recém-licenciados entrevistados 
sentem dificuldades em encontrar emprego, e menos de 
3% mostram-se optimistas com o ambiente global do 
mercado de trabalho. A equipa que realizou o inquérito 
teme que os jovens licenciados este ano possam vir a 
enfrentar ainda mais desafios para entrarem no mercado 
laboral.  • P. 7

Novo projecto para o edifício inacabado da Calçada 
do Gaio pretende proteger vista para o Farol da Guia

Foi apresentado ontem o novo projecto para o edifício inacabado da Calçada do Gaio. O novo ‘design’ confirma que o edifício vai manter a 
altura actual de 81 metros e que serão usados materiais que minimizem o impacto da vista para o Farol da Guia. Na reunião de ontem do 
Conselho do Património Cultural ficou também a saber-se que as obras de renovação dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun vão começar em 
breve. • P. 5
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DSAL GARANTE QUE OPERADORAS 
DE JOGO NÃO PODEM PAGAR 
AOS FUNCIONÁRIOS COM ACÇÕES

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) 
esclareceu que, de acordo com a Lei das relações de trabalho, as 
operadoras de jogo não podem pagar os salários aos funcionários 
em forma de acções. “Se as partes da relação laboral chegarem a 
um acordo para pagar a remuneração por meios não monetários, 
o respectivo acordo e as cláusulas contratuais serão considerados 
inexistentes, uma vez que não estão em conformidade das 
disposições da mesma lei”, ressalvou o organismo. • P. 8

ANALISTAS DEFENDEM 
QUE CASINOS-SATÉLITE TÊM ESPAÇO 
NO MERCADO DE MACAU

No mercado de jogo de Macau há lugar para os casinos-
satélite, defendem os especialistas na área do jogo ouvidos 
pelo PONTO FINAL, a propósito das notícias que dão conta 
do encerramento de vários pequenos casinos. No entanto, 
enquanto Ben Lee defende que Macau não deve perder os 
jogadores que frequentam sobretudo os pequenos casinos, 
Glenn McCartney assinala que, a longo prazo, o sector não 
se irá ressentir se os casinos-satélite fecharem. • P. 9
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“Embora a testagem seja um procedimento 
médico, para as empresas que a realizam é um 
negócio. Após a redução do custo dos testes, 
se os lucros das empresas forem muito baixos, 
elas irão naturalmente abandonar o terreno. 
Se não houver empresas que realizem testes, 
Macau também irá sofrer. Qual é o valor que 
permite que as empresas tenham lucro, sem 
que os residentes sejam sobrecarregados? É 
tudo uma questão de oferta e de procura, a 
que só o mercado de Macau pode dar resposta. 
Se um produto tiver o mesmo preço em todo 
o lado, e estiver amplamente disponível, 
cria-se uma situação de comodidade para 
os consumidores. Sem concorrência, não 
há possibilidade de ter de se procurar o 
mais barato. É uma questão de se perceber 
se as pessoas preferem a comodidade ou 
a possibilidade de terem de procurar para 
encontrarem um produto mais em conta. 
Da mesma forma, é preciso perceber se os 
fornecedores estão dispostos a uniformizar os 
preços ou a competir entre si”.
DAVID CHAN
Professor universitário
HOJE MACAU

“As grandes cidades chinesas têm muitas 
oportunidades para melhorar as habitações 
existentes ou converter edifícios subutilizados 
em apartamentos maiores. Fazê-lo poderia 
aumentar a qualidade de vida e motivar a 
actividade dos consumidores. A necessidade 
e o potencial são maiores entre os milhões de 
famílias migrantes e da classe trabalhadora. 
Naturalmente, é sempre possível construir 
demasiado de uma coisa boa. Os urbanistas 
devem ter o cuidado de não criar escolas e 
hospitais à escala e em locais onde nunca 
possam ser devidamente utilizados. Mas no 
meio das recentes tensões de encerramento, 
a China tem uma oportunidade de reanimar a 
construção e reequilibrar equitativamente a 
economia ao mesmo tempo. Estes objectivos 
poderiam ser alcançados dando prioridade a 
investimentos que se concentrem no apoio a 
serviços públicos alargados, na elevação do 
nível de vida das famílias e na criação de infra-
estruturas das quais as classes pobres e médias 
possam beneficiar rapidamente”.
RICHARD YARROW
Investigador
SOUTH CHINA MORNING POST

“A China passou a liderar não só o comércio e o 
investimento em infraestruturas, mas também 
o financiamento à ciência em África. Sugiro 
aos interessados um artigo da revista Nature, 
de 2 de outubro de 2018, acerca do plano de 
desenvolvimento acordado entre a China e os 
países africanos no valor de 60 mil milhões 
de dólares e em que o treinamento é um dos 
pilares fulcrais. No âmbito desse plano, 100 
mil africanos (académicos, cientistas e outros 
profissionais) serão formados, em diversos 
níveis, em instituições chinesas. Isso parece 
(estou a ser gentil) assustar a Europa e o Ocidente 
em geral. Lamento informar, antes de encerrar, 
que o verdadeiro risco temido pelas potências 
ocidentais não é que África se torne dependente 
da China, mas que se torne “independente” 
das potências em questão. Como africano, 
entretanto, o que me preocupa é outra questão: 
serão os nossos países capazes de colocar a 
agenda de cooperação com a China a serviço 
do desenvolvimento efetivo do continente e de 
autênticas políticas de justiça social ou apenas 
como mais um meio para aumentar a corrupção? 
Isso são outros quinhentos”.
JOÃO MELO
Director da revista África 21
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

PONTO 
DE CITAÇÃO

DEFENSORES DO FIM DA LIBERALIZAÇÃO DO USO DE ARMAS NOS EUA REALIZAM MANIFESTAÇÃO EM FRENTE AO CAPITÓLIO. Diversas pessoas 

participaram numa manifestação realizada por defensores do fim da liberalização do uso de armas nos Estados Unidos da América exigindo reformas 

relacionadas com o uso e segurança de armas, junto à frente oeste do Capitólio dos EUA, em Washington, DC – MICHAEL REYNOLDS/EPA

“Confesso que me surpreende a barulheira que tem 
dado a entrevista de Cavaco Silva.
Do ódio profundo de uns, ao saudosismo de outros, 
parece que só para mim a entrevista de Cavaco Silva 
foi perfeitamente indiferente.
Aníbal Cavaco Silva marcou uma época política em 
Portugal.
Goste-se ou não, essa é a realidade.
Os seus méritos e defeitos serão deixados ao 
julgamento de cada um.
Mas a sua presença num período alargado da vida 
política portuguesa é incontornável e incontestável.
Profundamente vaidoso, arrogante até (raramente tem 
dúvidas e se engana, não é?), Cavaco Silva não aceita 
que o seu tempo acabou.
E aproveita todas as oportunidades para se vangloriar e 
zurzir os seus adversários.
Dentro do PSD ou no PS.
Curiosamente só nestes.
Os do arco da governação.
Os restantes passam-lhe ao lado.
Fê-lo agora novamente.
Nada de novo, nada de diferente, nada de inesperado.
Por isso mesmo manifesto a minha estranheza com 
tanto alarido.
Quem não gostava de Aníbal Cavaco Silva vai continuar 
a não gostar.
E quem o idolatrava vai continuar a idolatrar.

Daqui a mais algum tempo, quando tiver oportunidade 
para isso, Aníbal Cavaco Silva vai fazer rigorosamente a 
mesma coisa que agora fez.
Talvez com outros nomes na agenda mas exactamente o 
mesmo discurso laudatório do seu legado e os mesmos 
ataques a quem não reconhece o seu brilhantismo.
Qual é a novidade afinal?”

PEDRO COIMBRA
Devaneios a Oriente
https://devaneiosaoriente.blogspot.com/

“O sempre muito elogiado, pelo seu gentil trato e 
cordialidade democrática, António Filipe - que durante 4 
(!) legislaturas foi vice-presidente da nossa Assembleia 
da República - não “vai à bola” com as razões 
ucranianas. Quando, na sequência da “operação militar 
especial” russa, o presidente daquele país discursou 
no parlamento, logo o agora assessor parlamentar 
aventou que se convidasse o neonazi Mário Machado. 
E agora, por razões que o camarada saberá, volta ao 
sarcasmo sobre o líder do devastado país, botando na 
sua conta no Twitter (na qual se desdobra em dislates, 
até surpreendentes):
“Havia o penalty à Panenka. Agora há o auto-golo à 
Zelenski”.
Entretanto, no mesmo dia, o secretário de Estado das 
minas e outras coisas importantes, João Galamba, 
irritou-se com um “anónimo da internet”, um tal 
de Applehead, que criticava o governo por apoiar a 
Ucrânia. E gritou-lhe o que nem João Soares, nos seus 
tempos de logo demitido ministro, bufou a Augusto M. 
Seabra e Vasco Pulido Valente:
Nenhuma simpatia tenho pelo actual (e decerto que 
futuro) secretário de Estado das minas e outras coisas 
importantes, memórias da era em que ele e alguns 
outros gabirús (académicos, jornalistas e activistas) 
constituiam um núcleo fervoroso - e remunerado, em 
salário, espécie e expectativas entretanto cumpridas - 
do aldrabismo socratista. Mas interrompo agora essa 
antipatia, pois vejo-o afinal algo humano. Partilho até 
a irritação face a tais dizeres críticos - ainda há poucos 

dias estive para telefonar a um amigo, dedicando-lhe 
estas palavras de Galamba, e algumas outras de cariz 
fóbico, ao vê-lo partilhar este lixo de outro camarada, 
José Goulão, mais uma prova da abjecta russofilia dos 
comunistas, brejnevistas e esquerdistas, portugueses. 
Mas contive-me. Não por estar no governo, que não 
estou! Mas porque não vale a pena... 
Enfim, dito isto, tenho uma proposta para o nosso 
relevante governante: não perca tempo com anónimos 
da internet, que assim tudo isto parece um “auto-
golo à Galamba”! Se quer proclamar o “desprezo por 
toda esquerda pro Putin...” juntando-lhe o vernáculo 
mais peludo, ó homem, quando for à Assembleia 
grite essa caralhada toda ao António Filipe. Terá mais 
“panache”...”

JPT
Delito de Opinião
https://delitodeopiniao.blogs.sapo.pt/

“A Rússia está há três meses a destruir e aniquilar a 
Ucrânia e os ucranianos e o Ocidente tem medo de os 
armar a sério para não irritar o czar das Rússias - como 
diz uma ucraniana, se a Rússia tivesse bombardeado 
Paris imagine aconselhar a França a ceder Lyon e 
Marselha para não humilhar Putin. Entretanto, se no 
meio das batalhas de fronteira algum estilhaço de arma 
vai cair no lado russo, a Rússia aparece logo a dizer 
que lhe estão a fazer guerra e ameaça o Ocidente se 
ajudar os ucranianos a defenderem as suas vidas. E o 
Ocidente finge que isto faz sentido e usa este pretexto 
para não enviar armas eficazes para destruir os mísseis 
russos. Portanto, a tarefa que o Ocidente impõem aos 
ucranianos é: defendam-se e defendam os nossos 
valores de liberdade e democracia, mas sem atingir 
russos e sem armas para parar os mísseis russos. Uma 
missão impossível e mesmo assim estão a cumpri-la. 
Que valor!”

BEATRIZ ALCOBIA
IP Azul
https://ipbeatrizja.blogspot.com/

ESCRITO 
NA REDE
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População de Macau aumenta 23,5% 
face a 2011 para 682.070 pessoas
Apesar disso, há um notório abrandamento do crescimento da população que está a debater-se 
com um preocupante problema de envelhecimento. Os resultados globais Censos de 2021 revelam 
que a população idosa é constituída por 82.812 pessoas, registando-se um aumento significativo 
de 107,2%, face a 2011. Há ainda a destacar que os habitantes tendem a casar-se, em média, com 
30 anos, sendo que há mais homens que mulheres na RAEM. Pela primeira vez, a zona Norte da 
península de Macau perdeu o primeiro lugar em matéria de número de habitantes, uma vez que a 
zona mais populosa de Macau passou a ser a Baixa da Taipa.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM
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POPULAÇÃO DA TAIPA 
ULTRAPASSA A POPULAÇÃO 
DA ZONA NORTE DA PENÍNSULA 
DE MACAU

A densidade populacional da Tai-
pa cresceu exponencialmente nos 
últimos anos. Num território cuja 
densidade populacional é de 20.620 
pessoas por quilómetro quadrado, 
sendo superior à registada em 2011 
(18.454 pessoas/km2), a maior aglo-
meração de pessoas manteve-se 
nas zonas da Areia Preta e Iao Hon 
(153.104 pessoas/km2), da Doca do 
Lamau (144.424 pessoas/km2) e da 
Barca (141.621 pessoas/km2).
Contudo, a zona mais populosa de 
Macau passou a ser a Baixa da Tai-
pa (11,1% da população terrestre de 
Macau), ultrapassando os Novos 
Aterros da Areia Preta, com 10,4%, 
e a Areia Preta e Iao Hon, com 
10,1%. Por seu turno, em Coloane, 
na Ilha Verde, na Universidade e 
Baía de Pac On e no Pac On e Tai-
pa Grande registaram-se os maio-
res crescimentos populacionais, 
isto é, +753,7%, +143,9%, +124,4% 
e +121,1%, respectivamente, face a 
2011. Em Coloane o enorme cresci-
mento deve-se à criação do bairro 

de Seac Pai Van e do empreendi-
mento One Oasis.

POPULAÇÃO MAIS LETRADA, 
BEM COMO MAIS E MENORES 
AGREGADOS FAMILIARES

O relatório dos resultados globais 
do Censos de 2021 revela ainda que 
Macau conheceu nos últimos dez 
anos um aumento do nível de es-
colaridade e crescimento da popu-
lação com o ensino superior. As ha-
bilitações académicas da população 
em geral aumentaram. Em 2021, 
30,2% da população com idade igual 
ou superior a 15 anos tinha o ensino 
superior, totalizando 175.956 pes-
soas. Este número aumentou apro-
ximadamente cem por cento (ou 
seja, +99,9%), face a 2011. Além dis-
so, 29,3% da população completou o 
ensino secundário complementar/
curso de diploma e 40,5% tinha o 
ensino secundário geral e outras 
habilitações académicas. Analisan-
do por sexo, 30,4% da população 
masculina tinha o ensino superior, 
uma proporção quase idêntica à da 
população feminina (30%).
Os novos dados revelados pela DSEC 
mostram que o total de agrega-

dos familiares foi de 202.727, mais 
18,7% face a 2011. O número médio 
de membros por agregado fami-
liar correspondeu a 2,98 pessoas, e 
quando comparado com o de 2011 
(3,08 pessoas) e o de 2001 (3,14 pes-
soas), observou-se a tendência de 
redução da dimensão dos agregados 
familiares. Em termos de número 
de membros por agregado familiar, 
é de notar que os agregados fami-
liares compostos por duas pessoas 
eram predominantes, represen-
tando 25,6% do total de agregados 
familiares, mais 2,3 pontos percen-
tuais relativamente a 2011.
Em Agosto de 2021, havia 148.091 
agregados familiares que moravam 
em casa própria, os quais represen-
taram 73,4% do total de agregados 
familiares, mais 2,6 pontos per-
centuais em relação a 2011. Além 
destes, 39.148 agregados familiares 
moravam em unidades de aloja-
mento familiar arrendadas e a sua 
proporção em relação ao total de 
agregados familiares diminuiu 5,1 
pontos percentuais face a 2011.
Por seu turno, a oferta de habitação 
pública aumentou nos últimos dez 
anos, pelo que os números de agre-
gados familiares que moravam em 

habitação económica (26.553) e em 
habitação social (12.963) subiram 
61,3% e 121,4%, respectivamente, 
face a 2011, representando em con-
junto 19,6% do total de agregados 
familiares em unidades de aloja-
mento familiar, esta proporção as-
cendeu 6,4 pontos percentuais.
Quase 60% dos agregados familia-
res tinham veículos motorizados, 
revelam ainda os resultados globais 
dos Censos de 2021. A tendência de 
aumento de veículos motorizados 
tem sido notória, não só nos últi-
mos dez anos, como nos últimos 
vinte anos. O número de agrega-
dos familiares com veículos mo-
torizados totalizou 119.422 (59,0% 
do total de agregados familiares da 
população), registando-se um au-
mento significativo de 27,4%, face 
a 2011. Destes agregados familiares, 
60.245 tinham mais do que um veí-
culo motorizado, mais 27,9% relati-
vamente a 2011.
Recorde-se que, em Agosto do ano 
passado, a DSEC realizou o XVI Re-
censeamento da População e o VI 
Recenseamento da Habitação, com 
o intuito de recolher dados demo-
gráficos detalhados, que agora fo-
ram revelados.

A 
população de Macau au-
mentou, apesar do cres-
cimento abrandado, e 
envelheceu. Envelheceu 

bastante, por sinal. Estas são as 
principais conclusões contidas no 
relatório que revela os resultados 
globais do Censos de 2021, anuncia-
dos ontem pela Direcção dos Servi-
ços de Estatística e Censos (DSEC).
Os resultados agora anunciados 
revelam que, em Agosto de 2021, a 
população de Macau era composta 
por 682.070 pessoas, mais 23,5%, 
face aos Censos realizados em 2011, 
que revelaram na altura uma popu-
lação de 552.503 pessoas. No entan-
to, o crescimento da população nos 
últimos dez anos abrandou, com a 
taxa de crescimento médio anual 
a fixar-se em 2,1%, sendo inferior 
à década anterior, que foi de 2,4%. 
A população considerada local, de-
pois de excluídos os trabalhadores 
não residentes e os estudantes do 
exterior - ambos domiciliados no 
território - totalizou 568.662 pes-
soas, mais 17,2%, em relação a 2011.
Outra das especificidades revela-
das pelo relatório da DSEC, que, na 
verdade, não constitui surpresa, 
é que a população da RAEM é uma 
população envelhecida. Os dados 
de Agosto passado mostram que 
a população idosa, ou seja, com 
65 ou mais anos, é constituída por 
82.812 pessoas, registando-se um 
aumento significativo de 107,2%, 
face a 2011. Dentro daquilo que é 
o universo da população total, os 
idosos representam 12,1%, mais 4,9 
pontos percentuais, relativamente 
a 2011, com o índice de envelheci-
mento a subir para 83,7%.
Mais mulheres que homens e au-
mento da proporção da população 
solteira são outras das conclusões 
do relatório que revela os resulta-
dos globais do Censos de 2021. À 
data da recolha dos dados junto da 
população, a população feminina 
era composta por 361.785 pessoas 
e a masculina por 320.285 pessoas, 
representando 53% e 47% da popu-
lação total, respectivamente. A re-
lação de masculinidade foi de 88,5. 
Quanto à população local, a rela-
ção de masculinidade desceu ainda 
mais, passando de 92,7 em 2011 
para 88,7 em 2021, evidenciando a 
predominância da população femi-
nina face à masculina, o que é uma 
tendência global e não regional.
Os mais novos também não querem 
saber de constituir família, ou se-
quer ter uma cara-metade. Da po-
pulação com idade igual ou superior 
a 16 anos, 27,4% continua solteira, 
mais 2,8 pontos percentuais, relati-
vamente a 2011. Ainda assim, mais 
de metade da população do territó-
rio (64,1%) é casada, o que repre-
senta menos 3,3 pontos percentuais 
quando comparado com há 10 anos. 
A idade média ao primeiro casa-
mento continua a manifestar uma 
tendência ascendente. Actualmen-
te, as pessoas tendem a casar-se, 
em média, por volta dos 30 anos, 
enquanto que em 2001 casavam aos 
28,6 anos e em 2011 aos 29 anos.
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Centro de Ciência de Macau pretende 
criar uma sala de aula fora das escolas
Através da implementação futura de planos educativos de popularização das ciências e das tecnologias, articulados com 
os currículos dos ensinos primário e secundário, realização de workshops, exposições, entre outras actividades relativas 
à mesma matéria, o Centro de Ciência de Macau disponibiliza recursos para a educação das ciências, como, por exemplo, 
vídeos e obras de exposições educativas, concernentes à exploração e à experimentação científica e correspondentes aos 
conteúdos de materiais didácticos locais. Aposta do Governo em ciência e tecnologia é para manter.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM
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das funções do Centro de 
Ciência.
O director da entidade, 
Kong Chi Meng, reiterou 
a aposta do Governo da 
RAEM na ciência e tecno-
logia, algo contemplado 
no “Planeamento a Mé-
dio e Longo Prazo do En-
sino Não Superior (2021 
-2030)”.
De igual modo, a DSEDJ, 
no âmbito dos currículos 
escolares e materiais di-
dácticos, colocou a disci-
plina de Ciência e Tecno-
logia como obrigatória nos 
ensinos primário e secun-
dário, para que os alunos 
adquiram os conhecimen-
tos científicos. A ideia, 
refere Kong Chi Meng, 
servirá para que os alunos 
“obtenham uma base para 
desenvolverem as suas 
capacidades científicas”. 
“Relativamente às activi-
dades dos alunos, tem vin-
do a realizar actividades e 
concursos educativos, em 
várias áreas, relativos à 
popularização das ciên-
cias, para alargar o seu 

pensamento inovador. Ao 
nível do desenvolvimen-
to profissional do pessoal 
docente, tem realizado, 
constantemente, acções 
de formação destinadas a 
aperfeiçoar os docentes, 
nas áreas profissionais de 
ciências e tecnologia, bem 
como a alargar os seus ho-
rizontes quanto ao ensino 
das ciências”, acrescentou 
ainda o director da DSEDJ
Desde a sua entrada em 
funcionamento em 2009, 
o Centro de Ciência de 
Macau, relembra a DSEDJ, 
“tem vindo a promover a 
popularização das ciências 
entre a juventude de Ma-
cau, e a divulgar conheci-
mentos relativos às novas 
tecnologias avançadas e às 
ciências, desempenhando 
um papel enquanto plata-
forma regional destinada 
à educação para a popu-
larização das ciências e ao 
acolhimento de conven-
ções e exposições, cons-
tituindo um dos recursos 
sociais essenciais da edu-
cação para a popularização 

das ciências em Macau”. 
“O Centro de Ciência de 
Macau criou um meca-
nismo de cooperação com 
as escolas, com vista a 
facilitar a utilização das 
suas instalações e equi-
pamentos e a cedência de 
ferramentas didácticas e 
a orientar as escolas para 
concretizarem, de modo 
ainda mais abrangente, a 
popularização das ciências, 
tendo também investido 
em recursos para renova-
ção dos espaços de exposi-
ções, das instalações e dos 
equipamentos, incluindo 
de salas de exposições des-
tinadas à ciência de dados, 
kits electrónicos, entre 
outros”, pontuou Kong Chi 
Meng, que confirmou a in-
tenção do centro de conti-
nuar a desempenhar o seu 
papel de base nacional da 
educação para a populari-
zação das ciências, e a es-
treitar a cooperação com o 
Ministério de Educação da 
China.
Relativamente à formação 
contínua, a DSEDJ refe-

riu também que o Centro 
de Ciência de Macau tem 
acrescentado cursos re-
lativos às áreas de tec-
nologias de informação e 
comunicação e de ciências 
naturais, destinados ao 
pessoal docente do ensino 
secundário, organizando, 
em simultâneo, visitas 
de docentes ao interior 
da China para conhece-
rem as empresas de novas 
tecnologias avançadas e 
o desenvolvimento deste 
sector. “No corrente ano 
lectivo, a DSEDJ tem vin-
do a cooperar com o cen-
tro, tendo já realizado, 
conjuntamente, mais de 
30 eventos de demons-
tração pedagógica, cursos 
de formação e workshops, 
sob os temas da educação 
STEM, drones, programa-
ção, protecção ambiental e 
economia energética, ex-
ploração do espaço, entre 
outros temas, que conta-
ram com um total de mais 
de 1 400 participações”, 
concluiu o director do or-
ganismo.

O 
Centro de Ciên-
cia de Macau, 
que desde De-
zembro último 

passou a ter como accio-
nista maioritário o Gover-
no da RAEM, tem planos, 
através da implementação 
futura de planos educati-
vos de popularização das 
ciências e das tecnologias, 
articulados com os currí-
culos dos ensinos primário 
e secundário, realização 
de workshops, exposições, 
entre outras actividades 
relativas à mesma maté-
ria, “para criar uma sala 
de aula fora das escolas, 
para enriquecer e diversi-
ficar as experiências dos 
alunos na aprendizagem 
das ciências e das tecno-

logias e criar, de forma 
sistemática, recursos para 
a educação das ciências, 
como, por exemplo, vídeos 
e obras de exposições edu-
cativas, concernentes à 
exploração e à experimen-
tação científica e corres-
pondentes aos conteúdos 
de materiais didácticos lo-
cais”, adiantou a Direcção 
dos Serviços de Educação 
e de Desenvolvimento da 
Juventude (DSEDJ) em res-
posta a uma interpelação 
escrita feita ao Executivo 
da RAEM pelo deputado 
da Assembleia Legislativa 
(AL) Ma Io Fong, que pediu 
uma maior promoção do 
desenvolvimento da edu-
cação científica em Macau 
através da optimização 
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Edifício inacabado da Calçada do Gaio 
vai manter altura actual 
Foi apresentado ontem o novo projecto para o edifício inacabado da Calçada do Gaio. O 
novo ‘design’ confirma que o edifício vai manter a altura actual de 81 metros, ao contrário 
dos 126 pensados originalmente. Na reunião de ontem do Conselho do Património Cultural 
ficou também a saber-se que serão usados materiais que protejam a integridade da vista 
para o Farol da Guia. Desta forma, o edifício deverá satisfazer os requisitos da UNESCO. 

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM
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O 
Instituto Cultural (IC) 
apresentou ontem os 
detalhes do edifício 
inacabado da Calçada 

do Gaio, cujas obras estão para-
das desde 2008. O novo projecto 
prevê que a altura do edifício se 
mantenha nos 81 metros e que 
sejam utilizados materiais que 
minimizem o impacto da vista 
para o Farol da Guia. Na reunião 
de ontem do Conselho do Pa-
trimónio Cultural, os membros 
deram luz verde à nova proposta.
A construção do edifício co-
meçou em 2006 e teve de ser 
parada em 2008, devido a um 
despacho do Chefe do Executivo 
que definia quotas altimétricas 
para os edifícios em redor do 
Farol da Guia, de forma a pre-
servar a paisagem. Original-
mente, a ideia era que o prédio, 
de natureza comercial, tivesse 
36 andares e 126 metros de al-

tura. Actualmente, o prédio 
tem, então, 19 pisos construí-
dos e uma altura de 81 metros.
A situação provocou críticas e 
o Grupo para a Salvaguarda do 
Farol da Guia enviou várias car-
tas à UNESCO para pedir que a 
integridade visual para o farol 
fosse assegurada. O grupo pe-
dia que a altura do edifício da 
Calçada do Gaio fosse de apenas 
52,5 metros. 
Na reunião plenária do Con-
selho do Património Cultural, 
Choi Kin Long, representante 
do IC, indicou que o prédio vai 
manter a altura actual, com 81 
metros e 19 andares. O telhado 
projectado originalmente vai 
ser transformado num telhado 
plano e será usado vidro trans-
parente no topo do edifício. 
“A construção da obra do prédio 
exterior e a decoração do inte-
rior, sem alterar altura actual, 

não prejudicará fundamental-
mente o valor do centro históri-
co de Macau”, afirmou Choi Kin 
Long, acrescentando que “o IC 
considera que a proposta actual 
já satisfaz todos os requisitos 
da UNESCO”. Leong Wai Man, 
presidente do IC, sublinhou 
que, assim, “ficam satisfeitos 
os requisitos da UNESCO”. A 
responsável não adiantou uma 
data para o recomeço dos tra-
balhos de construção.

OBRAS EM LAI CHI VUN 
COMEÇAM EM BREVE

Leong Wai Man adiantou tam-
bém que as obras de renovação 
e dinamização dos Estaleiros 
Navais de Lai Chi Vun, em Co-
loane, vão começar “em bre-
ve”. Em Setembro de 2020, o IC 
apresentou o plano de revitali-
zação dos Estaleiros Navais, que 

tem como objectivo a constru-
ção de espaços recreativos para 
os cidadãos, incluindo feiras 
culturais e criativas, uma pra-
ça de lazer, um espaço multiu-
sos e uma sala de exposições de 
fabrico de cal. Em causa estão 
cinco áreas que envolvem 4.600 
metros quadrados. 
Os números X13 e X14 serão 
integralmente reconstruídos 
devido ao seu estado de degra-
dação. As construções originais 
são de madeira, mas na reno-
vação dos espaços será usado 
aço. Já os números X12 e X15 vão 
manter-se ao ar livre. “Após 
renovação vamos ter restau-
rantes, espaços ao ar livre, zona 
de exposição, feira de artesana-
to e informações sobre cultura 
dos estaleiros e navios”, frisou 
a presidente do IC, revelando 
que o orçamento para as obras é 
de 42 milhões de patacas. 

EPM FOI UMAS DAS ESCOLAS 
PREMIADAS EM PROJECTO SOBRE 
OS PERIGOS DA CORRUPÇÃO

Alunos da Escola Portuguesa de Macau (EPM) 
participaram na primeira edição do programa Re-
dEscolas e acabaram por ser vencedores a par de 
outras 16 escolas. Este é um projecto pioneiro 
que pretende sensibilizar os jovens para a temá-

tica da corrupção, e procura encarar o problema 
como mais do que algo reservado à política, pode 
ler-se num comunicado de imprensa divulgado 
pela organização do projecto. Cada um destes 
premiados organizou na sua escola durante o ano 
lectivo que agora termina exposições, concertos 
e campanhas que encorajaram 1.400 alunos a 
pensar sobre os temas da integridade e da cor-
rupção. “Esta é uma rede não só em físico, mas 
também no digital e na criação de materiais que 

vão auxiliar alunos e professores a estarem bem 
informados”, referiu Ângela Malheiro, directora 
da RedEscolas e vice-presidente da All4Integrity, 
citada pelo Jornal de Notícias. O RedEscolas já 
tem outras escolas interessadas em participar no 
próximo ano, nomeadamente a Escola Portuguesa 
de Moçambique. «Pretendemos incluir também 
outras escolas onde há presença de portugueses e 
que não têm o português como língua materna», 
explicou a mesma responsável.

CHANTAGEADOS NA INTERNET 
EM ESQUEMAS COM SERVIÇOS 
DE MASSAGENS E ‘NUDE CHAT’

Dois homens locais terão sido vítimas de chanta-
gem após terem caído num esquema informático 
relacionado com prestação de serviços de massa-
gens e de ‘nude chat’. De acordo com a Polícia 
Judiciária (PJ), o primeiro caso refere-se a um 
homem local de 30 anos que terá sido chanta-
geado após ter conhecido uma mulher na internet 
que ofereceu um serviço de massagens a troco 
de mil patacas. A mulher convenceu o homem a 
comprar um cartão de pontos para o serviço de 
massagens, e a vítima acabou por pagar num total 
de 11 mil patacas, sendo que o encontro continuou 
a ser recusado. A mulher ameaçou o homem di-
zendo que ia partilhar publicamente a informação 
do telefone e matar a sua família, pressionando 
o homem a continuar a pagar. Posteriormente, 
a vítima denunciou o caso à polícia. Num outro 
caso, um jovem de 20 anos foi ameaçado por 
uma mulher que conseguiu uma imagem dele nu 
enquanto participavam num ‘nude chat’. A mu-
lher exigiu ao jovem 3,8 mil renminbis para não 
divulgar a imagem na internet, e ele acabou por 
denunciar o caso à polícia.

MAIS DE 268 MIL PESSOAS 
JÁ RECEBERAM A DOSE 
DE REFORÇO DA VACINA 
CONTRA A COVID-19

Dados relativos ao dia de ontem mostram que 
foram administradas até ao momento 1.422.118 
doses de vacinas contra a Covid-19. 610.664 pes-
soas foram inoculadas, sendo que a primeira dose 
já foi administrada a 29.728 indivíduos e 312.664 
pessoas estão totalmente imunizadas, com duas 
doses. 268.272 pessoas já foram vacinadas com 
a terceira dose. A percentagem da população va-
cinada, pelo menos com uma dose, é de 89,38%. 
Nas últimas 24h, ocorreram seis notificações de 
eventos adversos (seis eventos adversos ligeiros e 
nenhum grave, tendo sido três casos relacionados 
com a vacina inactivada da chinesa Sinopharm e 
três casos da vacina mRNA da germânica BioN-
Tech). Desde o início do programa de vacinação 
em Macau que ocorreram 5.199 notificações de 
eventos adversos, tendo sido a sua maioria (5.185) 
considerados adversos ligeiros e apenas 14 graves. 
Um total de 269 pessoas em Macau foram inocu-
ladas com outros tipos de vacinas (125 na primeira 
dose, 73 na segunda dose e 71 na terceira dose).

PERFORMANCE CRIADA 
EM MACAU EM 2019 
EM DESTAQUE EM OLIVEIRA 
DO HOSPITAL

O espectáculo performativo “O2 Oxygen” está em 
destaque na programação cultural dos dias 10, 11 
e 12 de Junho, com concertos gratuitos a decorrer 
em Oliveira do Hospital, Bobadela e Lourosa, no 
âmbito da acção “Canto das Margens”, promovi-
da pela programação em rede “Viver os Rios”. O 
espectáculo “O2 Oxygen”, produzido pela Com-
panhia PIA – Projectos de Intervenção Artística, 
direccionada para as Artes Performativas e Visuais 
de Rua, é uma performance de arte pública inter-
cultural que, através das linguagens do teatro físico 
e das formas animadas, convida o espectador à 
reflexão sobre como sobreviver numa sociedade 
onde a tecnologia desvanece as relações humanas 
e o acesso ao oxigénio se torna um luxo. A obra 
nasceu em 2019 em Macau, “onde os registos 
de níveis alarmantes de partículas poluentes são 
recorrentes, e surge com o intuito de sensibilizar 
os demais a uma, cada vez maior, necessidade 
de se encontrar práticas sustentáveis como forma 
de superar as adversas alterações ambientais que 
se tornaram, hoje em dia, transversais a todos”, 
pode ler-se na nota de imprensa divulgada pelo 
município beirão de Oliveira do Hospital. “Viver os 
Rios” é um projecto em rede que junta os muni-
cípios de Góis, Oliveira do Hospital e Penacova, 
todos situados no distrito de Coimbra, através da 
realização de acções de valorização do património 
natural e cultural, bem como da gastronomia.
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IAM está a estudar viabilidade 
de mais ciclovias na Taipa
A ideia está em fase de estudo, adiantou o presidente do organismo, José Tavares, que prometeu 
ainda promover o desenvolvimento de espaços abertos em várias localizações do território, de 
acordo com o Plano Director da cidade. Autoridades têm vindo a encorajar a comunidade a abrir os 
seus recintos desportivos e de lazer para uso público.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM

Mais de 3.900 casos 
de acidentes rodoviários 
registados nos primeiros 
quatro meses

SINISTRALIDADE

Entre Janeiro e Abril do corrente ano, foram registados 3.909 
casos de acidentes rodoviários, registando uma quebra de 4,59% 
em relação ao período homólogo do ano passado, em que se re-
gistaram um total de 4.097 casos. Embora tenham sido registados 
menos casos de acidentes rodoviários nestes primeiros quatro me-
ses, o número de mortes aumentou para quatro, não tendo sido 
registados fatalidades no mesmo período do ano de 2021, noticiou 
o jornal Ou Mun.
As estatísticas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego (DSAT) mostram que, actualmente, o número total de 
veículos matriculados em Macau é de mais de 240 mil. As causas 
de inúmeros acidentes rodoviários diários são os efeitos sentidos 
nas estradas de Macau, que têm sofrido grande pressão, incluindo 
defeitos do pavimento das principais artérias da cidade.
Por outro lado, foram registados 60 casos de condução em estado 
de embriaguez ou sob influência de álcool nos primeiros quatro 

meses deste ano, reflectindo uma quebra de 20% em relação ao 
período homólogo do ano passado, que se cifrou em 75 casos.
Em relação aos casos de excesso de velocidade, um total de 575 
ocorrências foram registadas nos primeiros quatro meses de 2021 
na Ponte de Sai Van e Ponte da Amizade, representando um au-
mento de 172 casos em comparação com os 403 do ano passado. 
Contudo, houve uma redução do número de casos de excesso de 
velocidade nas vias públicas e Ponte Governador Nobre de Car-
valho. Nos primeiros quatro meses de 2022, foram registados na 
Ponte Governador Nobre de Carvalho e nas vias públicas apenas 
um e 3.216 casos, respectivamente, representando uma descida 
de 80% e 31,85% em relação ao período homólogo do ano passa-
do, onde se constataram cinco e 4.719 casos, respectivamente.

T.W.

O 
Instituto para os Assun-
tos Municipais (IAM) ad-
mitiu que há planos para 
o desenvolvimento de 

espaços de lazer em várias locali-
zações do território, de acordo com 
o Plano Director da cidade. O pre-
sidente da entidade, José Tavares, 
respondeu ao deputado da Assem-
bleia Legislativa (AL) Leong Sun 
Iok, que havia escrito uma interpe-
lação ao Governo da RAEM a pedir 
mais planeamento e construção de 
espaços de lazer, porque o que o 
que há está “a rebentar pelas cos-
turas”, considera o parlamentar.
O presidente do IAM referiu ain-
da que o organismo está a realizar 
um estudo de viabilidade de criar 
mais ciclovias na Zona de Lazer da 
Marginal da Taipa, estando actual-
mente “a consultar as autoridades 
competentes”. “O IAM gere e me-
lhora as áreas verdes ou espaços 
públicos sob a sua alçada, de acor-
do com o Plano Director da Região 
Administrativa Especial de Macau 
(2020-2040)”, lembrou José Ta-
vares.
O deputado da Federação das As-
sociações dos Operários de Macau 
(FAOM) reiterou na sua missiva 
ao Governo liderado por Ho Iat 
Seng que as alternativas de diver-
são e lazer em Macau “são escas-
sas, principalmente em tempo de 
pandemia de Covid-19, quando as 
restrições são tantas e as pessoas 
não podem sair de Macau”. Zonas 
como a praia de Hac-Sá, o parque 
central da Taipa ou a zona ribei-
rinha da Taipa, enumerou, “são 
proibitivas em tempo de férias ou 
de fim-de-semana”.
José Tavares enalteceu a criação da 
Zona de Lazer da Marginal da Está-
tua de Kun Iam, aberta ao público 

Iok, ao que José Tavares respon-
deu que, tendo em conta a procura 
crescente de instalações desporti-
vas, “o Instituto do Desporto tem 
procurado proporcionar mais es-
paço desportivo ao público através 
de vários meios e canais, incluindo 
a construção e renovação de ins-
talações desportivas existentes, 
bem como a colaboração contínua 
com escolas e grupos comunitários 
para os convidar a aderir à Rede das 
Instalações Desportivas Públicas”, 
deixando uma promessa. “Conti-
nuaremos a trabalhar com as es-
colas e os grupos comunitários, de 
modo a que mais instalações des-
portivas possam ser abertas para 
uso público e os recursos possam 
ser bem utilizados”, disse, ressal-
vando que o trabalho tem sido feito 
em total sintonia com o Instituto 
do Desporto (ID).
Para além de utilizar a Rede das 
Instalações Desportivas Públicas 
como plataforma de partilha de 
recintos desportivos, o ID, refere 
ainda José Tavares, “tem vindo a 
encorajar a comunidade a abrir os 
seus recintos desportivos para uso 
público”.

em Abril de 2021 e com uma área 
total de cerca de 15.000 metros 
quadrados, lembrando que o pro-
jecto inclui principalmente espaço 
aberto, pistas para ciclistas, trilhos 
à beira-mar, instalações recrea-

tivas e desportivas e campos que 
“melhoram o espaço de lazer da 
península de Macau”. 
Para além de satisfazer as neces-
sidades dos residentes, as insta-
lações públicas de lazer e desporto 

são também um suporte relevante 
para mostrar as características da 
cultura de Macau e elementos im-
portantes que permitem às pes-
soas experimentar o espaço turís-
tico e de lazer, atirou Leong Sun 
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Serviços de Saúde

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO N.o 9/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Maio de 2022, se encontra aberto o 
Concurso Público para a «Prestação de Serviços de Reparação e Manutenção 
do Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens Médicas (PACS) 
aos Serviços de Saúde», cujo Programa do Concurso e o Caderno de  
Encargos se encontram à disposição dos interessados desde o dia 8 de 
Junho de 2022, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,30 horas, na  Divisão de Aprovisionamento e Economato destes 
Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edificio Broadway Center, 3.º 
andar C, Macau, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, 
estando os interessados sujeitos ao pagamento de MOP49,00 (quarenta 
e nove patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de  
pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante 
a transferência gratuita de ficheiros pela internet na página electrónica 
dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes do presente concurso devem estar presentes no átrio 
do Centro Hospitalar Conde de S. Januário, no dia 13 de Junho de 2022, 
às 11,30 horas, para efeitos de visita às instalações a que se destina à 
prestação de serviços objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral destes 
Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de São Januário e o 
respectivo prazo de entrega termina às 17,30 horas do dia 8 de Julho de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 11 de Julho de 2022, 
pelas 10,00 horas, na “Sala de Reunião”, sita na Rua do Campo, n.º 258, 
Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

A admissão a concurso depende da prestação de uma caução provisória 
no valor de MOP 240.723,00 (duzentas e quarenta mil e setecentas e vinte 
e três patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em  
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através 
da Garantia Bancária/Seguro-Caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 1 de Junho de 2022
O Director dos Serviços de Saúde

Lo Iek Long
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Estudo mostrou que 95% 
dos recém-licenciados sentiram 
dificuldade em encontrar emprego
Um inquérito sobre o emprego dos jovens concluiu que quase 95% dos recém-licenciados entrevistados 
sentem dificuldades para encontrar emprego hoje em dia, e menos de 3% estão optimistas com o 
ambiente global de trabalho. A equipa que realizou o inquérito teme que os graduados deste ano 
possam vir a enfrentar a época mais complicada de entrada no mercado laboral. 

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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MAIOR CASO DE 
CONTRABANDO 
DE TELEMÓVEIS 
NA FRONTEIRA 
COM HENGQIN

A polícia alfandegária em 
Hengqin apreendeu um total 
de 775 telemóveis, naquele 
que é já considerado o maior 
caso de contrabando deste 
tipo de produtos entre Ma-
cau e aquela zona este ano. 
De acordo com as autorida-
des, por volta das 5h do dia 
1 de Junho, um motorista de 
Macau dirigiu um carro com 
dupla matrícula para Zhuhai 
através do posto fronteiriço 
de Hengqin. Um polícia no-
tou que o homem em ques-
tão denotava nervosismo e 
que o carro que conduzia 
parecia ter sido modificado, 
então realizou uma inspec-
ção e descobriu que a parte 
inferior do banco do condu-
tor e do banco do pendura, 
bem como o compartimento 
de armazenamento junto ao 
volante, a claraboia, a porta 
e outra área do carro foram 
modificadas para esconder 
um grande número de tele-
móveis. Após o inventário, 
os aparelhos foram entre-
gues ao departamento anti-
-contrabando para posterior 
destruição.

ACORDO INÉDITO: 
BRASILEIRÃO SERÁ 
TRANSMITIDO 
EM HONG KONG 
E MACAU

O Campeonato Brasileiro 
será transmitido pela pri-
meira vez em Hong Kong 
e Macau. O acordo foi feito 
entre a 1190, empresa res-
ponsável pela venda dos 
direitos de transmissão do 
campeonato para o exterior, 
e a Sport Five, M Plus. De 
acordo com o contrato mul-
tiplataforma, serão exibidos 
três jogos por semana, sem-
pre da Série A, e as partidas 
serão transmitidas em in-
glês. Para já, numa espécie 
de teste, o acordo é apenas 
para jogos desta temporada. 
Actualmente, o Brasileirão é 
exibido em quase 150 paí-
ses. Apostado em ampliar o 
seu mercado, o campeonato 
principal de futebol do Brasil 
passou recentemente a ser 
transmitido em países do 
Oriente Médio e do Norte 
de África, como Egipto, Irão, 
Arábia Saudita, Qatar, Tuní-
sia, Síria, Jordânia, Líbia, Ira-
que, Omã, Iémen, Bahrein e 
Emirados Árabes Unidos. A 
1190 Sports também fechou 
contrato com a Polónia e fez 
uma aliança com o Onefoo-
tball. “Hoje, o Brasileirão já 
tem presença em 145 terri-
tórios, com mais de 2.400 
horas de conteúdos produ-
zidos até o momento, num 
total de mais de 1.700 par-
tidas ao vivo, sendo várias 
delas exibidas pela primeira 
vez em idiomas como o in-
glês, espanhol, português e 
mandarim”, referiu Leonardo 
Caetano, ‘country manager’ 
da 1190 Sports Brasil.

C
erca de 95% dos jovens en-
trevistados num inquérito 
consideram que, no pres-
suposto da actual situação 

económica, os recém-licenciados 
têm agora mais dificuldades em en-
contrar emprego do que no passado, 
e menos de 3% dos inquiridos ma-
nifestaram-se optimistas quanto ao 
ambiente global do mercado de tra-
balho em Macau. 
Os resultados surgiram de um in-
quérito realizado pela Associação de 
Nova Juventude Chinesa de Macau, 
no intuito de recolher as opiniões dos 
jovens, nomeadamente recém-gra-
duados, sobre emprego na RAEM.
A Associação conduziu a pesquisa no 
mês passado, tendo recebido res-
postas de questionário de 358 jovens 
residentes que tinham terminado os 
seus estudos no ensino superior en-
tre 2020 e 2022. Numa conferência 
de imprensa realizada ontem, a equi-
pa responsável do inquérito salien-
tou que, “devido ao abrandamento 
contínuo da actividade económica 
global, a situação de emprego para 
os recém-licenciados este ano é bas-
tante complicada e dura, e poderão 

ter de enfrentar a época laboral mais 
difícil”.
De acordo com a análise do estu-
do, mais de 55% dos jovens entre-
vistados, que procuram encontrar o 
seu primeiro emprego no território, 
acreditam que não vão conseguir um 
trabalho satisfatório durante seis 
meses após o término oficial do cur-
so na faculdade. Ao mesmo tempo, 
72% das respostas lamentaram que 
a oferta global de postos de empre-
go na sociedade se encontre escassa, 
representando o maior desafio para 
os licenciados locais entrarem no 
mercado de trabalho, enquanto 66% 
entenderam que o desafio se deveu 
à falta de postos adequados para os 
diplomados.
Nesse sentido, a Associação de Nova 
Juventude Chinesa apontou que este 
grupo de jovens em Macau está a en-
frentar, em certa medida, um desem-
prego friccional. Ou seja, a demissão 
voluntária de alguns trabalhadores 
pode causar atrasos na actualização 
da informação de vagas e, por outro 
lado, algumas pessoas com nível aca-
démico mais elevado não conseguem 
encontrar empregos que atendam às 

suas preferências, o que resultou em 
casos de desemprego voluntário.
A equipa responsável chegou ainda 
à conclusão que os serviços de em-
prego prestados aos licenciados pelo 
Governo e pela sociedade precisam 
de ser melhorados, sendo que 87% 
dos inquiridos concordaram que o 
Executivo deve criar uma plataforma 
online para serviços de emprego de-
dicados aos jovens.
“A pesquisa também indicou que 
menos de 30% dos jovens entrevis-
tados disseram ter participado em 
serviços de apoio ao emprego forne-
cidos pelas autoridades, instituições 
de ensino superior ou outras organi-
zações. Apenas quase um terço deles 
tinham-se candidatado ao programa 
de estágio realizado pelo Governo”, 
revelou a equipa responsável.
Em termos de medidas específicas 
de apoio ao emprego lançadas no 
território, os graduados entrevista-
dos consideram que as mais práticas 
incluem a política de subsídio ao pa-
gamento de salário, programas locais 
de estágio e sessões de entrevistas si-
muladas. Os programas de estágio na 
área da Grande Baía e os seminários 

de emprego foram as duas medidas 
menos escolhidas.
Com os resultados do inquérito apre-
sentados, a Associação de Nova Ju-
ventude Chinesa alertou que o Gover-
no deve prepare-se bem para resolver 
o problema de desemprego dos jovens 
recém-formados. “Tomando como 
referência a experiência bem-suce-
dida da plataforma de emprego para 
estudantes universitários no interior 
da China, deve ser criado um sistema 
para fornecer os serviços de orienta-
ção de emprego de alta qualidade, in-
cluindo a divulgação centralizada das 
informações de emprego existentes, 
convidando quadros qualificados e 
líderes de sectores a prestar aconse-
lhamento da carreira para os jovens 
locais”, referiu a associação.
A equipa responsável pelo estudo 
pediu ainda às autoridades que lan-
cem serviços de apoio ao empre-
go orientados e correspondentes às 
respectivas necessidades dos jovens 
desempregados, recém-licenciados 
e estudantes universitários, fortale-
cendo a cooperação entre autorida-
des competentes e as instituições de 
ensino superior.
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Operadoras de jogo não podem pagar 
aos funcionários com acções, garante a DSAL
As operadoras de jogo não estão autorizadas por lei a substituir o pagamento do salário dos funcionários por atribuição 
de acções, garantiu a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, em resposta a uma carta enviada pelo deputado 
Ron Lam, que se queixou que a Wynn Macau lançou um esquema para pagar 10% do salário dos trabalhadores em acções 
da empresa durante seis meses. A DSAL salientou que o referido acordo de pagamento por meios não monetários será 
considerado inexistente, visto não estar em conformidade com a lei.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM

de jogo poderão seguir essa política, 
o que prejudicará os interesses de 
dezenas de milhares de funcioná-
rios, afectando ainda a autonomia do 
Governo em licitações de licenças de 
concessão de jogo subsequentes.
“É de salientar que, para os diligen-
tes de uma empresa de jogo, é prá-
tica comum substituir a retribuição 
por acções ou até reduzir o salário, 
de forma a mostrar a determinação 
para colmatar as dificuldades com a 
empresa. Mas não é razoável os fun-
cionários da administração serem 
obrigados a receber só alguns meses 
depois parte do seu salário base em 
forma de acções, o que também faz 
com que os empregados de base se 
preocupem com a participação obri-
gatória no plano no futuro”, alertou.
Neste caso, a DSAL defendeu que os 
contratos de trabalho devem estar 
em conformidade com a lei vigente, 

explicando que a Lei das relações de 
trabalho prevê que a remuneração 
de base deve ser “prestações perió-
dicas em dinheiro, independente-
mente da sua designação ou forma 
de cálculo, devidas ao trabalhador 
em função da prestação do trabalho 
e fixadas por acordo entre o empre-
gador e o trabalhador ou por norma 
legal”. Além disso, a retribuição é 
paga em moeda com curso legal na 
RAEM. 
O organismo alertou que os empre-
gados devem comunicar com as au-
toridades competentes caso os seus 
direitos laborais sejam prejudicados, 
particularmente quando o salário for 
reduzido sem o seu consentimento. 
Assegurou ainda que, caso verifique 
violação das leis laborais, irá punir os 
empregadores de acordo com a lei e 
exigirá que cumpram as suas devidas 
obrigações para proteger os direitos e 

interesses dos trabalhadores.
De notar ainda que as informações 
divulgadas pela Bolsa de Valores de 
Hong Kong, em meados do mês pas-
sado, indicaram que três dirigentes 
da Wynn Macau concordaram com 
a redução da sua remuneração base 
durante o segundo semestre do ano, 
em troca de acções, aumentando a 
sua participação na empresa.

CHEFIA DÁ O EXEMPLO

Segundo a Allin Media, o CEO da 
Wynn Macau, Craig Billings, bem 
como o director executivo, Ian Mi-
chael Coughlan, vão receber 75% e 
50%, respectivamente, do salário 
base em dinheiro durante os próxi-
mos seis meses, e o resto da remu-
neração será entregue no final do 
ano. Já a vice-presidente da Wynn 
Macau, Linda Chen, concordou em 

substituir o salário total por 19.101 
acções, o que fará a percentagem de 
quotas detidas pela responsável au-
mentar ligeiramente de 0,25% para 
0,26%.
A Allin Media revelou mais tarde que 
a operadora tinha ainda a intenção 
de alargar o esquema aos trabalha-
dores da função administrativa para 
ultrapassar os tempos difíceis du-
rante a pandemia. O programa pro-
põe que os funcionários participan-
tes troquem 10% do salário base por 
acções da empresa ao preço de 4,57 
dólares de Hong Kong por acção.
De acordo com um documento in-
terno da empresa que está a circular 
na internet, o plano foi implemen-
tado já este mês, e a Wynn Macau 
expressou a sua gratidão aos funcio-
nários participantes “pelo seu apoio 
e compreensão neste período desa-
fiante para a indústria”. 

HO IAT SENG DEIXA ELOGIOS 
À ASSOCIAÇÃO 
DE CONSTRUTORES CIVIS 
E EMPRESAS DE FOMENTO 
PREDIAL DE MACAU

O Chefe do Executivo encontrou-se ontem com 
uma comitiva da Associação de Construtores 
Civis e Empresas de Fomento Predial de Ma-
cau e, no encontro, elogiou os “contributos” da 
associação no desenvolvimento de Macau ao 
longo dos anos. Ho Iat Seng salientou que o 
Governo tem vindo a avançar com os trabalhos 

relacionados com o planeamento urbanístico 
através da promoção de grandes projectos de 
infra-estruturas urbanas, o alívio da pressão do 
tráfego, bem como elevar a capacidade geral 
de circulação das vias. Por outro lado, Ho Iat 
Seng assegurou que pretende acelerar o proces-
so legislativo do regime jurídico da renovação 

urbana. Já Eddie Wong Yue Kai, vice-presidente 
da associação, agradeceu ao Governo o aumen-
to no investimento público e assegurou que 
o grupo “tem persistido com os objectivos de 
amar o país e amar Macau, e que há união no 
sector para colaborar com a governação local 
de acordo com a lei”.
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Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais 
(DSAL) esclareceu que, de 
acordo com a Lei das re-

lações de trabalho, as operadoras de 
jogo não podem pagar os salários aos 
funcionários em forma de acções, 
sendo que o pagamento deve ser em 
dinheiro. “Se as partes da relação 
laboral chegarem a um acordo para 
pagar a remuneração por meios não 
monetários, o respectivo acordo e as 
cláusulas contratuais serão conside-
rados inexistentes, uma vez que não 
estão em conformidade das disposi-
ções da mesma lei”, ressalvou o or-
ganismo.
A afirmação foi adiantada pela DSAL 
ao deputado Ron Lam, em resposta 
a um pedido de informação sobre a 
legalidade dos acordos estabelecidos 
entre as concessionárias de jogo e os 
seus trabalhadores, para substituir a 
retribuição paga em dinheiro por ac-
ções da empresa.
Na sua carta remitida à DSAL, o de-
putado salientou que tem recebido 
recentemente alguns pedidos de 
ajuda de funcionários do sector de-
vido a um “Esquema voluntário de 
quotas de funcionários” proposto 
pela empresa. “Alguns trabalhado-
res da função administrativa foram 
solicitados a assinar um acordo para 
substituir 10% do salário básico por 
atribuição de quotas”, asseverou.
Ron Lam revelou que o acordo em 
questão propõe ainda que “o salário 
de Junho a Dezembro de 2022 será 
calculado com o valor da cotação das 
acções da hora do fecho do dia 11 de 
Maio. Todas as quotas serão presta-
das aos funcionários em 31 de De-
zembro de 2022 (devido aos feriados, 
a transacção de acções será realizada 
no próximo dia útil, ou seja, a 3 de Ja-
neiro de 2023)”.
Assim, o legislador alertou que os 
empregados apenas podem receber 
os salários do segundo semestre no 
próximo ano, o que é considerado 
salário em dívida. Referiu ainda que 
a prática em questão implica a inten-
ção de apostar na garantia de empre-
go dos funcionários no concurso de 
licença de jogo, e outras empresas 
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Casinos-satélite têm lugar no mercado de jogo 
de Macau, consideram especialistas
Em Macau, há mercado para os casinos-satélite, defendem os especialistas na área do jogo ouvidos pelo PONTO FINAL. 
Ben Lee aponta que é importante não perder os jogadores que frequentam essencialmente os pequenos casinos. Já Glenn 
McCartney lembra, no entanto, que o mercado actualmente está limitado devido à crise. Alidad Tash acredita que os 
casinos-satélite vão sobreviver.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM
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CASINO DO HOTEL EMPEROR ANUNCIOU QUE VAI ENCERRAR A 26 DE JUNHO

[Os jogadores 
de Hong Kong] 
gostam de ir 

aos casinos satélite, querem 
conveniência, da intimidade 
dos lugares mais pequenos” 
BEN LEE

Há lugar para 
todos. Mas o 
mercado está 

limitado neste momento” 
GLENN MCCARTNEY

O impacto real 
no mercado 
laboral depende 

do número de encerramentos 
e da eventualidade de as 
operadoras de jogo absorverem 
os trabalhadores despedidos” 
HENRY LEI

Os casinos-
satélite acabarão 
por sobreviver 

devido à prioridade dada aos 
locais no emprego” 
ALIDAD TASH

N
o mercado de jogo de 
Macau, há lugar para 
os casinos-satélite. 
Esta foi a ideia par-

tilhada pelos analistas ouvidos 
pelo PONTO FINAL acerca do 
eventual encerramento de vá-
rios espaços até ao final do mês. 
Kwok Chi Chung, presidente da 
Associação de Mediadores de Jo-
gos e Entretenimento de Macau, 
afirmou recentemente ao jornal 
Exmoo que, até ao fim de Junho, 
vão encerrar entre seis e oito ca-
sinos-satélite. O PONTO FINAL 
tentou confirmar a informação 
junto da Direcção de Inspecção 
e Coordenação de Jogos (DICJ), 
mas não obteve resposta até ao 
fecho da edição.
O casino do hotel Emperor já 
anunciou que vai encerrar a 26 
de Junho e, segundo o respon-
sável do sector dos promotores 
de jogo, vão seguir-se mais en-
cerramentos, uma vez que vá-
rios casinos-satélite não têm 
interesse em manterem-se no 
mercado. De recordar que os ca-
sinos-satélite têm de pedir auto-
rização para continuarem a ope-
rar até ao final do ano. Kwok Chi 
Chung mostrou-se preocupado 
com a situação de desemprego 
que o encerramento dos casinos-
-satélite vai criar.
Ao PONTO FINAL, Ben Lee, ana-
lista da consultora de jogo IGa-
miX, disse esperar que os casi-
nos-satélite sobrevivam, uma 
vez que “é necessário diversifi-
car a oferta de jogo”. Até porque 
“nem toda a gente quer ir a um 
hotel de cinco estrelas e comer 
num restaurante de cinco es-
trelas ou num sítio enorme em 
que é preciso 20 minutos para 
atravessar de um lado ao outro”. 
“Haverá sempre mercado para 
os operadores de nicho”, afir-
mou, exemplificando que em Las 
Vegas, além da ‘strip’, existem 
casinos marginais e ‘slot machi-
nes’ “por todo o lado”. 
Ben Lee lembra que o merca-
do de Hong Kong é importante 

para Macau e os jogadores da re-
gião vizinha já há muito tempo 
que atravessam o Delta do Rio 
das Pérolas para frequentarem 
os casinos locais. “Muitos deles 
não se interessam por grandes 
‘resorts’, grandes candelabros. 
Gostam de ir aos casinos-saté-
lite, querem conveniência, da 
intimidade dos lugares mais pe-
quenos”, diz. Na opinião do res-
ponsável da consultora de jogo 
IGamiX, “é importante não per-
der estes jogadores”. “Haverá 
sempre mercado para estes joga-
dores”, reitera. 
No que toca aos efeitos nocivos 
na taxa de desemprego, Ben Lee 
lembra que os ‘croupiers’ são 
mantidos pelas concessionárias 
às quais os casinos-satélite estão 
ligados. No entanto, há trabalha-

dores de limpeza e seguranças, 
por exemplo, que poderão ficar 
sem emprego. Até os hotéis nas 
imediações dos casinos-satélite 
“poderão não sobreviver”.
Glenn McCartney, por seu lado, 
assinala que a crise no sector 
está a ser prejudicial aos casi-
nos-satélite. “Há muita gen-
te dependente destes casinos-
-satélite e essas pessoas estão 
preocupadas”, nota o professor 
de Gestão Integrada do Turismo 
e Hotelaria da Universidade de 
Macau. O analista comenta que, 
em tempos normais, “há sempre 
lugar para os casinos-satélite” 
em Macau. “Há lugar para to-
dos. Mas o mercado está limitado 

neste momento”, reforça.
No entanto, McCartney acredita 
que, a longo prazo, o sector não 
se vai ressentir se os casinos-
-satélite encerrarem: “A médio-
-longo prazo acho que o impacto 
será mínimo”. O professor uni-
versitário aponta para o Cotai e 
lembra que a grande percenta-
gem das receitas da indústria de 
Macau são arrecadadas ali. Co-
mentando a revisão à lei do jogo, 
que está actualmente em discus-
são na Assembleia Legislativa 
(AL), Glenn McCartney diz que “a 
legislação deve ser uma estraté-
gia de desenvolvimento do turis-
mo”. “É necessário olhar para o 
panorama empresarial de Macau 
e perceber qual é que será o ca-
minho”, conclui. 
O economista Henry Lei diz que, 
para o mercado laboral e para a 
economia local, o encerramento 
dos casinos-satélite “não é uma 
boa notícia”. No total, são cerca 
de 12 mil os trabalhadores que, 
directa ou indirectamente, tra-
balham nestes casinos-satélite. 

Por isso, “o impacto real no mer-
cado laboral depende do número 
de encerramentos e da eventua-
lidade de as operadoras de jogo 
absorverem os trabalhadores 
despedidos”.
O professor de Economia na Fa-
culdade de Gestão de Empresas 
da Universidade de Macau (UM) 
acredita que esta situação, em 
conjunto com a política anti-
-pandémica de restrições de via-
gens, poderá fazer com que a taxa 
de desemprego aumente no pró-
ximo trimestre. Alidad Tash, di-
rector geral da empresa de con-
sultoria de jogo 2nt8, assinala 
apenas que “os casinos-satélite 
acabarão por sobreviver devido 
à prioridade dada aos locais no 
emprego”. 
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China oferece seguro de saúde para eventuais 
efeitos colaterais de vacina
A China está a oferecer seguros para idosos preocupados com os efeitos colaterais da vacina contra a 
covid-19, visando aumentar a taxa de inoculação para níveis que permitam ao país relaxar a estratégia 
‘zero casos’.

Pequim adverte Austrália 
sobre “provocações” 
no Mar do Sul da China

DEFESA NACIONAL

A China avisou ontem a Austrália que enfrentará “graves conse-
quências”, caso não pare com as suas “provocações”, referindo-se 
à recente passagem de um avião da Força Aérea australiana no 
Mar do Sul da China. O porta-voz do Ministério da Defesa chinês, 
Tan Kefei, disse ontem que, em 26 de Maio, um avião do modelo 
P-8 Poseidon se aproximou das disputadas Ilhas Paracel (Xisha, 

em chinês), que Pequim reivindica como suas.
Os militares chineses, depois de “identificar e verificar” o avião 
australiano, emitiram alertas e pediram que deixasse a área, 
segundo Tan. “A aeronave ameaçou com gravidade a soberania 
e a segurança da China”, disse o porta-voz, acrescentando que a 
resposta militar chinesa foi “profissional, segura, razoável e legal”.
As Ilhas Paracel estão situadas no Mar do Sul da China, com 
enclaves reivindicados pelas Filipinas, Vietname, Malásia, Taiwan 
e Brunei. Pequim reivindica quase todo o Mar do Sul da China. 
Este mar estratégico, por onde circula 30% do comércio mundial, 
também abriga depósitos de petróleo e gás.
O Departamento de Defesa da Austrália disse, em comunicado 
publicado no último domingo, que o seu avião sobrevoava o mar 
mencionado e que foi intercetado por um caça chinês J-16, numa 
“manobra perigosa”. No entanto, a versão australiana não mencio-
na se o seu avião passou especificamente pelas Paracel. 
Segundo as autoridades australianas, os seus voos de vigilância 
marítima “são feitos de acordo com o direito internacional e exer-
cem o direito à livre navegação e voo em águas e espaço aéreo 
internacionais”. As relações entre a Austrália e a China deterio-

raram-se significativamente nos últimos anos. O aumento das 
tensões levou Pequim a impor taxas alfandegárias punitivas sobre 
vários bens importados da Austrália.

D
ezenas de cidades 
em toda a China 
estão a oferecer 
à população com 

60 ou mais anos um seguro 
de saúde gratuito, que cobre 
despesas até 500.000 yuan 
se adoecerem – ou pior – de-
vido a efeitos secundários 
das vacinas contra o novo 
coronavírus, de acordo com 
a imprensa local. Estes se-
guros também cobrem o pa-
gamento à família, caso seja 
provado que a morte de um 
familiar ocorreu devido à va-
cina. Só em Pequim, cerca de 
60.000 idosos inscreveram-
-se para obter o seguro.
À semelhança de outros paí-
ses, um grande número de 
pessoas na China tem dúvi-
das sobre a segurança das va-
cinas, apesar da falta de evi-
dências sobre efeitos colate-
rais graves. Rumores sobre a 
suposta relação entre vacinas 
e doenças graves, como leu-
cemia e diabetes tipo 1, pro-
pagaram-se nas redes sociais 
chinesas.
Até ao mês passado, menos 
de dois terços da população 
chinesa com 60 anos ou mais 
tinha recebido uma dose de 
reforço, como é recomenda-
do pela Organização Mundial 
da Saúde.
Estima-se que cerca de 100 
milhões de chineses não 
estejam vacinados ou não 
tenham recebido a dose de 
reforço. Isto suscita receios 
de que possa haver milhões 
de hospitalizações e mortes, 
caso o Governo chinês pres-
cinda da estratégia de ‘zero 
casos’ de covid-19. A grande 
maioria da população chi-

RESERVAS 
CAMBIAIS 
DA CHINA 
AUMENTAM 
0,25% EM MAIO

As reservas cambiais da 
China, as maiores do mun-
do, aumentaram 0,25%, 
em Maio, face ao mês 
anterior, segundo dados 
ontem divulgados pela 
Administração Estatal de 
Câmbio da China (SAFE, 
na sigla em inglês). As re-
servas chinesas de moeda 
estrangeira fixaram-se em 
3,1277 biliões de dólares, 
no final do mês passado. 
O aumento em relação a 
Abril foi de 80,6 biliões de 
dólares, informou a insti-
tuição, em comunicado. 
Trata-se de um montante 
superior ao esperado por 
alguns analistas, que pre-
viam que as reservas não 
ultrapassariam o limite de 
3,12 biliões. Maio é o pri-
meiro mês em que a China 
regista um aumento nas 
reservas desde Dezembro 
passado. As reservas cam-
biais da China atingiram em 
Abril o seu nível mais baixo 
desde Junho de 2020.

CHUVA FORTE 
E POSSIBILIDADE 
DE ENCHENTES 
PREVISTAS PARA 
GUANGDONG 

De acordo com as previsões 
meteorológicas do Obser-
vatório Meteorológico da 
Província de Guangdong, 
uma nova ronda de fortes 
chuvas irá atingir Guang-
dong nesta semana. Hoje, a 
ocorrência de chuvas fortes 
vai ser alta no sul do Delta 
do Rio das Pérolas e no les-
te de Guangdong, enquan-
to amanhã a chuva mais 
forte irá cair no estuário do 
Rio das Pérolas, no norte 
do Delta do Rio das Pérolas 
e no leste de Guangdong. 
Tendo em conta a alta pos-
sibilidade de enchentes em 
grande escala nessas áreas, 
as autoridades de Guang-
dong elevaram o sinal da 
resposta a emergências de 
controlo de enchentes do 
nível IV para o nível III, sen-
do o nível I o mais elevado.

nesa foi inoculada com as 
vacinas desenvolvidas pelas 
farmacêuticas chinesas Si-
novac ou Sinopharm. Ambas 
requerem três doses para 
manter um alto nível de efi-
cácia, segundo um estudo da 
Universidade de Hong Kong 
(HKU).
A China não aprovou as ino-
culações usadas na Europa ou 
Estados Unidos, da Moderna 
ou BioNTech/Pfizer, de RNA 
mensageiro. A vasta escala 
da população idosa suscetível 
de doença grave ou morte na 
China levou as autoridades a 
aplicar medidas de bloqueio, 
para acabar com surtos que se 
alastraram a várias cidades.
Xangai sofreu um bloqueio 
de dois meses, que abrangeu 
todos os seus 26 milhões de 
moradores. Noutras partes 
do país, dezenas de milhões 
de pessoas enfrentaram me-
didas de confinamento, mais 
ou menos rígidas. As medidas 
afectaram os negócios e o mer-
cado de trabalho, suscitando 
preocupações sobre os efeitos 
a longo prazo da estratégia de 
‘zero casos’ de covid-19 para a 
economia do país.
A China anunciou já que não 
vai acolher o principal cam-
peonato de futebol de clu-
bes da Ásia, no próximo ano, 
como estava programado, 
apesar de ter realizado com 
sucesso os Jogos Olímpicos 
de Inverno, dentro de uma 
‘bolha sanitária’, em Feve-
reiro. Na segunda-feira, os 
organizadores do Festival 
Internacional de Cinema de 
Xangai disseram que o even-
to vai ser adiado para o pró-
ximo ano. Lusa
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Cerca de 12 milhões de chineses participam 
em exames de acesso ao ensino superior
Um número recorde de 11,93 milhões de estudantes chineses iniciou ontem a sua participação no 
‘Gaokao’ - o exame de acesso ao ensino superior na China -, que decorre até ao dia 9 de Junho. O 
número representa um aumento de 10,67%, em relação ao ano anterior.
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Quase 50 militantes 
pró-democracia de Hong 
Kong vão ser julgados

LEI DE SEGURANÇA NACIONAL

Perto de 50 activistas pró-democracia de Hong Kong acusados de 
violação da lei de segurança nacional vão comparecer em tribunal 
após 15 meses de procedimentos opacos, após ter sido ultrapassa-
da ontem a última etapa antes de um julgamento.
Trata-se do processo mais importante relativo à segurança nacio-
nal desde a entrada em vigor da lei drástica imposta por Pequim 
à ex-colónia britânica em 2020 para acabar com as enormes e 
muitas vezes violentas manifestações pró-democracia.
Um total de 47 militantes conhecidos são acusados de “subversão” 
por terem organizado eleições primárias não oficiais que deviam 
ter designado os candidatos da oposição às eleições legislativas da 
região especial. Alguns arriscam a prisão perpétua. Com idades 
entre os 24 e os 66 anos de idade, o grupo de réus representa um 
espetro muito alargado da oposição, incluindo antigos deputados 
da Assembleia Legislativa, advogados, trabalhadores e jovens 
ativistas. 
Os acusados foram presentes a tribunal pela primeira vez em 
março de 2021. A maioria viu negado o pedido de aplicação de 
fiança e muitos dos procedimentos judiciais nos últimos 15 meses 
foram sujeitos a severas restrições, tendo a imprensa sido proibida 
de mencionar alguns detalhes processuais. Em várias ocasiões, os 

pedidos de levantamento das restrições apresentados pelos réus 
e jornalistas, foram rejeitados. As famílias e os advogados dos 
acusados disseram à agência France Presse que a opacidade do 
processo os deixou “frustrados e exaustos” e permitiu à acusação 
“mudar as regras do jogo”.
O juiz Peter Law disse na semana passada que 17 dos acusados 
vão ser julgados pelo Tribunal Superior, entre os quais o ex-de-
putado Leung Kwok-hung, a antiga jornalista Gwyneth Ho e o 
advogado Lawrence Lau. Relativamente aos outros 29, foi decidido 
na segunda-feira e ontem que irão a julgamento. Os acusados que 
se declararam inocentes vão ser julgados pelo Tribunal Superior e 
os que se declararam culpados cumprirão a sua pena, conforme 
ordem judicial.
Mais de 180 pessoas foram presas nos últimos dois anos, após a 
entrada em vigor da nova legislação sobre segurança nacional, a 
maioria ativistas, sindicalistas e jornalistas, e 115 foram processa-
das. Até ao momento, três pessoas foram condenadas e senten-
ciadas a penas de prisão que variam entre os 43 meses e os nove 
anos de prisão. Uma delas recorreu ontem da sua pena de 69 
meses de prisão, tendo o tribunal adiado o julgamento até o início 
de Setembro.
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE
JUÍZO DE FAMÍLIA E DE MENORES

ANUNCIO
Execução Especial por Alimentos n.º FM1-19-0604-CPE 

Juízo de Família e de Menores

A Juiz de Direito
SHEN LI

*
O Escrivão Judicial Auxiliar

TONG CHI SENG
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N
o total, 330 mil 
centros super-
visionados por 
mais de um mi-

lhão de examinadores e 
coordenadores vão receber 
os candidatos, um número 
recorde de 11,93 milhões de 
estudantes, de acordo com o 
jornal oficial Global Times. 
Em causa está ‘Gaokao’, 
exame de acesso ao ensino 
superior na China. As auto-
ridades chinesas têm dado 
especial ênfase ao facto de 
todos os alunos poderem 
fazer o exame, apesar das 
medidas de prevenção an-
ti-covid-19 em vigor em al-
gumas cidades do país.
Em Pequim, onde se inscre-
veram 48 mil candidatos, 
cada centro vai ter salas de 
aula especiais, para alunos 
que estejam com febre ou 
comecem a tossir durante a 
prova, garantindo-lhes as-
sim um espaço no qual pos-
sam fazer os exames.
A importância do ‘Gaokao’ 
para a sociedade chine-
sa pode ser testemunha-
da nas redes sociais, onde 
os internautas enviaram 
mensagens de incentivo à 
considerada “geração das 
aulas ‘online’”, sendo os 
jovens deste ano os pri-
meiros que concluíram boa 
parte do ensino secundário 
fora do habitual espaço fí-
sico das salas de aula, devi-
do à pandemia da covid-19. 
“Diferentes gerações têm 
diferentes versões da ‘lon-
ga marcha’”, referiu um 
internauta, na rede social 
chinesa Weibo, semelhante 

periais, e não por títulos 
hereditários. Entre os quase 
12 milhões de adolescen-
tes que esta semana se vão 
submeter ao ‘Gaokao’, ape-
nas 3,25 milhões consegui-
rão entrar na universidade. 
E, entre aqueles, só alguns 
milhares obterão vaga 
numa universidade chine-
sa de topo, garantia de um 
bom futuro profissional ou 
académico.
Desde 2016, o ato de copiar 
no ‘Gaokao’ é considerado 
um crime, previsto no Có-
digo Penal chinês, que pode 
ser punível com até sete 
anos de prisão, dada a exis-
tência de redes organiza-
das que elaboram diversas 
estratégias, que vão desde 
o uso de lembretes até so-
fisticados métodos, como 
relógios, auscultadores e 
‘t-shirts’ com receptores, e 
até equipamento usado em 
espionagem. Lusa

ao Twitter, aludindo à Longa 
Marcha (1934-36), a epopeia 
que consagrou o Partido Co-
munista da China.
Em Xangai, que permane-
ceu confinada por mais de 
dois meses, até há uma se-
mana, o ‘Gaokao’ foi adia-

do por um mês, embora os 
estudantes tenham de estar 
na cidade desde 04 de junho 
e devam apresentar cinco 
resultados negativos para o 
novo coronavírus.
O ‘Gaokao’ é tido como im-
portante para a mobilidade 

social no país, permitindo 
a famílias pobres colocar os 
filhos nas melhores univer-
sidades, numa tradição que 
remonta à China Antiga, 
onde a aristocracia, inte-
lectual, era definida pelos 
resultados nos exames im-
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(Publicação ao abrigo do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 14/96/M, de 12 de Agosto)

2021
Demonstração da Posição Financeira em 31 de Dezembro de 2021

 2021 2020
 MOP MOP
Activos não correntes
Activos fixos tangíveis 775,999 845,289
Activos por impostos diferidos          209,645         292,378
Soma dos activos não correntes         985,644          1,137,667

Activos correntes
Inventários 6,287,379 6,161,618
Dívidas comerciais a receber  41,302,795 38,633,507
Pré-pagamentos, depósitos e outros a receber 7,005,082 4,730,241
Empréstimos e c/subsidiária do Grupo  60,821,786 56,937,443
Caixa e equivalentes de caixa       86,449,656     84,117,402
Soma dos activos correntes  201,866,698    190,580,211

Passivos correntes
Dívidas comerciais a pagar  6,004,079 1,779,971
Outros a pagar e acréscimos 95,470,699 92,451,853
Empréstimos e c/gerais de associadas 190,000 190,000
Empréstimos e c/gerais de subsidiárias do Grupo  146,585  140,042
Conta do fundo de despesas de investimento  15,172,213 11,569,795
Provisões para Imposto Complementar de Rendimentos            1,253,081          882,463
Soma dos passivos correntes  118,236,657  107,014,124

Activo Corrente Líquido    83,630,041     83,566,087

Activo Total menos Passivo Corrente    84,615,685      84,703,754

Activo Líquido  84,615,685 84,703,754
 ========= =========
Capitais próprios
Capital 50,000,000 50,000,000
Reserva legal 25,000,000 22,301,000
Resultados transitados      9,615,685    12,402,754

Total do capital próprio 84,615,685 84,703,754
 ========= =========
Administrador                           O Chefe da Contabilidade
Lei Man Sao                                                             NG Weng Tong

Macau, 31 de Março de 2022 

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – 2021
A Sociedade vem prestando, ininterruptamente e desde há muito tempo, os serviços de limpeza urbana, recolha e transporte de resíduos da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM) em todo o território sob jurisdição desta.

DESEMPENHO GERAL
Face ao desafio causado pela disseminação, a partir de finais de 2019, do novo coronavírus, a Sociedade empenhou-se em cooperar com o Governo da RAEM nas 
medidas anti-epidemia, intensificando os esforços para limpar e trabalhar lado-a-lado com toda a população de Macau na luta contra esta epidemia.
Com as medidas anti-epidemia implementadas pelo Governo da RAEM e a plena cooperação dos cidadãos, conseguimos impedir com eficácia um surto epidémico 
em grande escala. Perante um ambiente negocial difícil, toda a equipa da CSR MACAU continuou a fazer o maior esforço, mantendo-se nos seus cargos e trabalhando 
em conjunto, com toda a dedicação e aplicando todos os recursos disponíveis, colaborando na implementação das medidas anti-epidemia do Governo da RAEM e 
superando este difícil período com toda a população de Macau.   
Estamos satisfeitos com os resultados continuamente apresentados pela Sociedade durante o ano de 2021. Os resultados e desempenho da Sociedade devem-se 
directamente à qualidade dos serviços prestados à RAEM durante o ano transacto.  
A Sociedade continuará a prestar serviços de alta qualidade no futuro, assim contribuindo para a contínua melhoria do meio ambiente de Macau.
Aproveitamos esta oportunidade para expressar o nosso agradecimento e apreço a todos os funcionários pelo seu árduo trabalho e aos cidadãos de Macau pelo seu 
contínuo apoio.

Mark Rudolf Christiaan Venhoek NG Wai Hong – 吳慧紅
Presidente Administradora
François Jean-Marie Jenny  CHENG Wing Kin  – 鄭永堅 LEI Man Sao – 李文壽
Administrador Administrador Administrador
Macau, aos 31 de Março de 2022.

Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Resumidas
Para os accionistas da CSR Macau – Companhia de Sistemas de Resíduos, Limitada 
(Sociedade de responsabilidade limitada, registada em Macau)
As demonstrações financeiras resumidas em anexo compreendem a demonstração da posição financeira  à data de 31 de Dezembro de 2021 da CSR Macau – Companhia 
de Sistemas de Resíduos, Limitada (“Sociedade”),  extraídas das demonstrações financeiras auditadas da Sociedade relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2021. Expressámos uma opinião de auditoria não modificada sobre essas demonstrações financeiras no nosso relatório de auditor independente datado de 31 de 
Março de 2022, das quais derivam as demonstrações financeiras resumidas.  As demonstrações financeiras resumidas não contêm todas as divulgações exigidas pelas 
Normas de Relato Financeiro promulgadas pela Região Administrativa Especial de Macau ao abrigo do Regulamento Administrativo n.º 25/2005.  Por isso, a leitura 
das demonstrações financeiras resumidas não substitui a leitura das demonstrações financeiras auditadas da Sociedade.

Responsabilidade da Gerência pelas Demonstrações Financeiras Resumidas 
A Gerência é responsável pela preparação de um resumo das demonstrações financeiras auditadas com base nos termos da Lei n.º 14/96/M, de 12 de Agosto da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Responsabilidade do Auditor 
A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras resumidas baseada nos nossos procedimentos, os quais foram conduzidos 
de acordo com a Norma Internacional de Auditoria (ISA) 810, «Trabalhos para Relatar sobre Demonstrações Financeiras Resumidas», constante das Normas de 
Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau.

Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas extraídas das demonstrações financeiras auditada da Sociedade relativas ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2021 são consistentes, em todos os aspectos materiais, com essas demonstrações financeiras auditadas, de acordo com a Lei n.º 14/96/M, de 12 de 
Agosto da Região Administrativa Especial de Macau.
BAO King To  Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão 
Ernst & Young - Auditores
Macau 
31 de Março de 2022
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

EDITAL
Edital n.º : 39/E-BC/2022
Processo n.º : 417/BC/2018/F
Assunto : Demolição de obra não autorizada pela infracção às disposições do Regulamento de Segurança Contra Incêndios (RSCI)
Local : Rua Nova à Guia n.º 243, Edf. Peak Garden (Bloco I), parte do terraço sobrejacente à fracção 5.º andar B (CRP: B5), Macau.

Mak Tat Io, Subdirector da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), no uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 
05/DIR/2022, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 2022, faz saber que 
ficam notificados o dono da obra ou seu mandatário, bem como os utentes do local acima indicado, cujas identidades se desconhecem, do seguinte:
1. Na sequência da fiscalização realizada pela DSSOPT, apurou-se que no local acima indicado realizou-se a seguinte obra não autorizada: 

Obra Infracção ao RSCI e motivo da demolição

1.1 Construção de um compartimento com janelas de vidro, gradeamento 
metálico e cobertura metálica. Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º, obstrução do caminho de evacuação.

2. De acordo com o n.º 1 do artigo 95.º do RSCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M de 9 de Junho, foi realizada, no seguimento da notificação por 
edital publicado nos jornais em língua chinesa e em língua portuguesa de 22 de Outubro de 2021, a audiência escrita dos interessados, mas estes não 
apresentaram qualquer resposta no prazo indicado e não foram carreados para o procedimento elementos ou argumentos de facto e de direito que 
pudessem conduzir à alteração do sentido da decisão de ordenar a demolição da obra não autorizada acima indicada.

3. Sendo as escadas, corredores comuns e terraço do edifício considerados caminhos de evacuação, devem os mesmos conservar-se permanentemente 
desobstruídos e desimpedidos, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do RSCI. Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do RSCI e no uso 
das competências delegadas pela alínea 4) do n.º 1 do Despacho n.º 05/DIR/2022, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 15, II série, de 13 de 
Abril de 2022 e por despacho do signatário de 31 de Maio  de 2022 exarado sobre a informação n.º 1375/04178/DUR/2022, ordena aos interessados 
que procedam, por sua iniciativa, no prazo de 8 dias contados a partir da data da publicação do presente edital, à respectiva demolição e à reposição 
do local afectado, bem como à remoção de todos os materiais e equipamentos nele existentes e à sua desocupação, devendo, para o efeito e com 
antecedência, apresentar nesta DSSCU os pedidos de demolição da obra ilegal, cujos trabalhos só podem ser realizados depois da sua aprovação. A 
conclusão dos referidos trabalhos deverá ser comunicada à DSSCU para efeitos de vistoria.

4. Findo o prazo da demolição e da desocupação, não será aceite qualquer pedido de demolição da obra acima mencionada. De acordo com o n.º 2 do 
artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M de 11 de Outubro, notifica-se ainda que nos termos 
dos n.os 1 e 2 do artigo 89.º do RSCI, findo o prazo referido, a DSSCU, em conjunto com outros serviços públicos e com a colaboração do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, procederá à execução dos trabalhos acima referidos, os quais, uma vez iniciados, os infractores não poderão solicitar o 
seu cancelamento, sendo as despesas suportadas pelos mesmos. Os materiais e equipamentos deixados no local acima indicado ficam aí depositados 
à guarda de um depositário a nomear pela Administração. Findo o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do depósito e caso os bens não tenham 
sido levantados, consideram-se os mesmos abandonados e perdidos a favor do governo da RAEM, por força da aplicação do artigo 30.º do Decreto-Lei 
n.º 6/93/M de 15 de Fevereiro.

5. Nos termos do n.º 3 do artigo 87.º do RSCI, a infracção ao disposto no n.º 4 do artigo 10.º é sancionável com multa de 4 000,00 a 40 000,00 patacas. 
Além disso, de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, em caso de pejamento dos caminhos de evacuação, será solidariamente responsável a entidade 
que presta os serviços de administração e/ou de segurança do edifício.

6. Nos termos do n.º 1 do artigo 97.º do RSCI e do n.º 16 do Despacho n.º 05/DIR/2022, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 15, II série, de 13 
de Abril de 2022, da decisão referida no ponto 3 do presente edital cabe recurso hierárquico necessário para o Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, a interpor no prazo de 8 (oito) dias contados a partir da data da publicação do presente edital.

RAEM, 31 de  Maio  de 2022
Pelo Director dos Serviços

O Subdirector
Mak Tat Io
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澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto

Anúncio
Concurso Público N.º 2/ID/2022

“Aquisição de Contrato de Seguro de Acidentes para os Participantes das Actividades Desportivas”

1. Nos termos do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 63/85/M, de 6 de Julho, e em conformidade com o Despacho da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26 de Maio de 2022, o Instituto do Desporto vem proceder, 
em representação da entidade adjudicante, à abertura do concurso público para a aquisição de contrato de seguro de 
acidentes para os participantes das actividades desportivas, durante o período de 1 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro 
de 2025.

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, os concorrentes podem dirigir-se ao balcão de atendimento 
da sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.o 818, em Macau, no horário de  
expediente, das 9.00 às 13.00 e das 14.30 às 17.30 horas, para consulta do Processo de Concurso ou para obtenção da cópia 
do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito 
dos ficheiros pela internet na área de “Informação relativa à aquisição” da página electrónica do Instituto do Desporto:  
www.sport.gov.mo.

3. Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto do Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos adicionais.

4. O prazo para a apresentação das propostas termina às 12.00 horas do dia 29 de Junho de 2022 (quarta-feira), não sendo 
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a  
apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites  
estabelecidas para a apresentação das propostas serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

5. Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto,  
acompanhada de uma caução provisória no valor de $360.000,00 (trezentas e sessenta mil) patacas, a ser prestada por 
depósito em numerário, em ordens de caixa, em cheque emitidos a favor do Fundo do Desporto ou mediante garantia  
bancária emitida por uma instituição bancária legalmente autorizada a exercer actividade na Região Administrativa Especial 
de Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Instituto do Desporto.

6. O acto público do concurso terá lugar no dia 30 de Junho de 2022 (quinta-feira), pelas 09.30 horas, no Auditório da 
sede do Instituto do Desporto. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora para o acto público do 
concurso acima mencionadas, por motivos de tufão ou de força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 
para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto 
público do concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

7. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias seguidos a contar da data da sua abertura.
Instituto do Desporto, 8 de Junho de 2022.
O Presidente, Pun Weng Kun.
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Força Aérea da Coreia do Sul 
e dos EUA realizam 
exercícios no Mar do Japão

MANOBRAS MILITARES

A Coreia do Sul e os Estados Unidos realizaram ontem manobras conjuntas 
no Mar do Japão que envolveram aviões de combate, respondendo assim 
aos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte no passado domingo. As 
manobras incluíram o uso de caças F-35 da Força Aérea da Coreia do 
Sul, um tipo de aparelho militar que tem suscitado protestos por parte do 
regime de Pyongyang.   
A Força Aérea de Seul também mobilizou caças F-15 e F-16 tendo os 
Estados Unidos participado com F-16 próprios, disse um porta-voz do 
Ministério da Defesa de Seul. A mesma fonte disse à agência espanhola 
Efe que os exercícios foram levados a cabo “em resposta às provocações 
da Coreia do Norte, no passado fim de semana”. 
Num total, 20 aparelhos participaram nos exercícios aéreos que decorre-
ram um dia depois de os aliados (Estados Unidos e Coreia do Sul) terem 
efetuado oito ensaios com mísseis balísticos de curto alcance (SRBM) do 
sistema ATACMS.  
O ensaio de segunda-feira foi igualmente “uma resposta” ao lançamento, 
no domingo, de oito mísseis de curto alcance de Pyongyang e que cons-
tituiu a maior sequência de disparos num só ensaio por parte da Coreia 
do Norte, desde o princípio do ano. Os testes norte-coreanos decorreram 
poucos dias depois das manobras navais entre forças de Seul e de Washin-
gton junto ao arquipélago japonês de Okinawa e que incluíram a participa-

ção do porta-aviões de propulsão nuclear USS Ronald Reagan. 
Os norte-americanos e os sul coreanos começaram a envolver mais forças 
militares nas respostas aos ensaios bélicos da Coreia do Norte, sobre des-
de a tomada de posse do conservador Yoon Suk-yeol como chefe de Esta-
do da Coreia do Sul, no passado dia 10 de maio. Yoon Suk-yeol prometeu 
endurecer a postura de Seul em relação a Pyongyang.
O chefe de Estado norte-americano que visitou Seul no mês passado 
prometeu ajudar a Coreia do Sul a fortalecer a postura “dissuasora” dos 
dois exércitos na península com o envio de “activos estratégicos” de que o 
Pentágono dispõe na região do Indo-Pacífico. 
A Coreia do Norte que mantém as restrições contra a pandemia de 
covid-19 desde 2020 tem ignorado os apelos para retomar o diálogo 
sobre desarmamento. No ano passado, Pyongyang aprovou um plano de 
modernização de armamento e efetuou um número sem precedentes de 
lançamentos de mísseis. De acordo com os serviços de informações de 
Seul, a Coreia do Norte prepara “para breve” um novo teste nuclear.

Myanmar reitera condenação à morte 
de quatro dissidentes políticos
A Junta Militar de Myanmar reiterou a decisão sobre as execuções de quatro condenados à pena de 
morte e rejeitou as críticas das Nações Unidas, de vários países em todo o mundo e de centenas de 
organizações não-governamentais.

O 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, sob o con-
trolo dos militares desde 
o golpe de Estado de Feve-

reiro de 2021, indicou, através de um 
comunicado divulgado ontem pela 
imprensa local, “a independência e 
a soberania” do governo para atuar 
e “administrar a justiça em confor-
midade com a Constituição”. 
O regime militar de Myanmar apro-
vou recentemente as execuções de 
quatro dissidentes políticos, uma 
decisão que constitui a aplicação da 
pena de morte nas últimas três dé-
cadas no país. A data das execuções 
não foi divulgada pela Junta Militar. 
Entre os condenados à morte en-
contra-se o antigo deputado da 
Liga Nacional para a Democracia 
(LND) Phyo Zeya Thaw e o ativista 
Ko Jimmy, julgados em Janeiro sob a 
acusação de terrorismo e de activi-
dades contra a Junta Militar.  
Os outros dois condenados, Hla Myo 
Aung e Aung Thura Zaw foram sen-
tenciados sob a acusação de assas-
sinato de uma mulher que alega-
damente colaborava com o regime 
militar no poder na Birmânia.  
O anúncio das execuções levaram 
vários países como a França, Estados 
Unidos e o Canadá, além das Nações 
Unidas, a condenarem as violentas 
posições dos militares contra mem-
bros da oposição. “O Canadá preo-
cupa-se com as violações, de forma 
continuada, dos direitos humanos e 
das leis humanitárias em Myanmar, 
incluindo um julgamento justo e in-
dependente. Pedimos aos militares 
que não levem a cabo as execuções”, 
disse ontem a embaixada de Otava 
em Rangum. 
Centenas de organizações não-go-
vernamentais locais e internacio-
nais como a ALTESEAN-Burma, a 
Amnistia Internacional, Human 

Rights Watch e Parlamentares da 
ASEAN pelos Direitos Humanos 
(APHR), também criticaram a deci-
são da Junta Militar sobre a pena de 
morte.  “Este anúncio deve ser vis-
to no contexto das atrocidades cada 
vez mais descaradas cometidas pelo 
Exército birmanês para consolidar o 
poder face à resistência popular. A 
Junta Militar mata, tortura e prende 
de forma arbitrária os cidadãos face 
a uma ‘comunidade internacional’ 
que não fez nada para que os mili-
tares prestem contas”, assinala a 
APHR em comunicado.    A última 
vez que se registou uma execução 
em Myanmar, por condenação à 
pena capital, foi em 1988, de acordo 
com informações da Amnistia In-
ternacional. 
Desde o golpe de Estado, 113 pessoas 
foram condenadas à pena de morte 
em Myanmar, um país que nunca 
revogou a pena capital mas onde as 
pessoas sentenciadas viam a pena 
comutada por tempo na prisão após 
os tradicionais indultos que as au-
toridades aplicam em determinadas 
datas nacionais. 
Após o dia 1 de Fevereiro de 2021, 
os militares arrastaram Myanmar 
para uma profunda crise política 
exercendo atos de grande violência 
contra a oposição. Pelo menos 1905 
pessoas morreram na sequência da 
repressão exercida pelos militares e 
polícias. Lusa

JAPÃO REFORÇA SANÇÕES 
CONTRA RÚSSIA

O Japão vai adoptar novas sanções contra Mos-
covo, na sequência da invasão da Ucrânia, pe-
nalizando bancos e a exportação de bens que 
contribuam para reforçar infraestruturas indus-
triais russas, anunciaram ontem as autoridades 
nipónicas. A decisão do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros japonês vai afectar duas institui-
ções bancárias da Rússia, o Banco de Crédito 
de Moscovo e o Banco Agrícola da Rússia, e o 
Banco de Desenvolvimento e Reconstrução da 
Bielorrússia, país aliado de Moscovo. “Para deter 
a Rússia o mais rapidamente possível e procurar 
a via do diálogo é necessário ajudar a Ucrânia e 
tomar medidas fortes contra a Federação”, disse 
o porta-voz do Ministério japonês, Hirokazu 
Matsuno, numa conferência de imprensa. O 
responsável observou que o país vai continuar 
a tomar medidas com base na evolução da si-
tuação. Do plano de novas sanções faz também 
parte o congelamento de bens com capacida-
de para fortalecer as infraestruturas industriais 
russas, embora não tenham sido divulgados 
mais pormenores a este respeito. A decisão 
do executivo de Tóquio foi tomada quase um 
mês depois de ter anunciado outra ronda de 
sanções contra a Rússia, incluindo o congela-
mento de bens de 141 personalidades, incluindo 
o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin. Noutras 
rondas de sanções, o Japão decidiu deixar de 
exportar semicondutores e componentes para 
‘microchips’ que pudessem ser utilizados pela 
indústria militar russa, suspendendo também a 
vendas de carros de luxo para a Rússia.
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CARNEIRO
Carta do Dia: A Força, que 
significa Força, Domínio.
Amor: O amor e a aventura 
podem estar presentes na sua 
relação.
Saúde: Possíveis problemas 
de coluna. Faça Pilates.
Dinheiro: Terá força perante 
uma situação difícil. A verda-
de virá ao de cima. 
Números da Sorte: 3, 9, 10, 
25, 39, 43

TOURO
Carta do Dia: Rainha de Ou-
ros, que significa Ambição, 
Poder.
Amor: Procure conhecer as 
pessoas antes de dar-lhes 
confiança. Assim não se de-
silude.
Saúde: Podem surgir pro-
blemas a nível respiratório. 
Tome chá de tomilho com 
limão e mel.
Dinheiro: Terá poder para 
passar as suas ideias a quem 
o rodeia.
Números da Sorte: 7, 18, 26, 
30, 38, 41

GÉMEOS
Carta do Dia: Rainha de Es-
padas, que significa Melanco-
lia, Separação. 
Amor: Evite confrontos di-
retos com o seu par. Afaste 
uma possível separação. 
Saúde: Pode procurar repou-
sar mais. A sua saúde não é 
de ferro.
Dinheiro: O excesso de con-
fiança pode prejudicá-lo. 
Aceite as críticas dos outros e 
aprenda com elas.
Números da Sorte: 2, 12, 16, 
25, 41, 49

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

LEÃO
Carta do Dia: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos, 
Interferências.
Amor: Clima de harmonia 
familiar e amorosa. Entregue-
-se ao amor.
Saúde: Poderá sofrer de 
algum stress. Recupere a 
calma tomando um chá de 
valeriana.
Dinheiro: Controle o espírito 
consumista. Se poupar moe-
das vai amealhar notas.
Números da Sorte: 18, 21, 
24, 33, 34, 47

VIRGEM 
Carta do Dia: Rei de Copas, 
que significa Poder de Con-
cretização, Respeito.
Amor: Entregue-se de corpo 
e alma ao amor. Viva o pre-
sente com confiança.
Saúde: Modere o consumo de 
doces. Substitua-os por fruta.
Dinheiro: Poderá concretizar 
um objetivo a nível profissio-
nal. Parabéns!
Números da Sorte: 1, 19, 24, 
26, 45, 48

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

ESCORPIÃO
Carta do Dia: A Torre, que 
significa Convicções Erradas, 
Colapso. 
Amor: A família pode exigir 
muito de si. Aprenda a dizer 
não. 
Saúde: Um longo passeio ao 
ar livre pode ajudá-lo a recu-
perar o ânimo.
Dinheiro: Evite o colapso 
profissional investindo em 
novos projetos. 
Números da Sorte: 6, 9, 14, 
25, 29, 31

SAGITÁRIO
Carta do Dia: 4 de Paus, que 
significa Ocasião Inesperada, 
Amizade. 
Amor: Um amigo pode preci-
sar de desabafar. Saber ouvir 
é uma virtude.
Saúde: Dê mais importância 
às dores que sente. Se ne-
cessário vá ao médico.
Dinheiro: Pode ter uma sur-
presa a nível profissional. 
Números da Sorte: 9, 14, 15, 
32, 35, 42

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: O Louco, que 
significa Excentricidade. 
Amor: Poderá encontrar um 
novo amor ou assumir um 
compromisso. 
Saúde: Mantenha a energia 
em alta comendo frutos 
secos.
Dinheiro: Boas oportunidades 
a nível profissional. Esteja 
atento.
Números da Sorte: 1, 6, 18, 
20, 36, 45

AQUÁRIO
Carta do Dia: O Sol, que 
significa Glória, Honra. 
Amor: Cuide da sua cara-me-
tade com carinho. Torne a 
relação mais forte.
Saúde: Possível infeção uri-
nária. Beba água com bicar-
bonato de sódio. 
Dinheiro: O trabalho pode 
dar-lhe novas alegrias. Dedi-
que-se mais.
Números da Sorte: 7, 9, 16, 
20, 26, 35

PEIXES
Carta do Dia: A Temperança, 
que significa Equilíbrio. 
Amor: Combata os medos e 
entregue-se ao amor. A feli-
cidade espera por si!
Saúde: Tendência para pro-
blemas de vesícula. 
Dinheiro: As suas finanças 
estão equilibradas. Continue 
a amealhar.
Números da Sorte: 2, 17, 21, 
28, 34, 39

CASA DA MÚSICA 
FOTOGRAFADA 
POR CANDIDA HÖFER 
EM EXPOSIÇÃO 
NA MONTRA 
DA IMPROMPTU
A montra da Impromptu Storefront encontra-se 
ocupada na sua totalidade por uma foto da Sala 
da Renascença, na Casa da Música do Porto, da 
autoria da fotógrafa alemã Candida Höfer. João 
Ó, director artístico da Impromptu, explica que 
a ideia de trazer a obra de Höfer para Macau é 
permitir uma “experiência imersiva” ao público 
local. O trabalho da fotógrafa alemã estará na 
Impromptu Storefront até ao final de Junho.

ARTE PARA ALERTAR PARA 
OS PROBLEMAS AMBIENTAIS
 
Por ocasião do Dia Mundial da Criança, que se celebra a 1 de Junho, 
a ArquitectArte apresenta uma mostra de trabalhos feitos com 
materiais reciclados por alunos, dos 3 aos 6 anos de idade, do 
Jardim de Infância Dom José da Costa Nunes. O desafio foi lançado 
aos mais pequenos durante as oficinas manuais, que pretendem ao 
longo do ano escolar sensibilizar as crianças para a sustentabilidade 
e os seus princípios: reduzir, reutilizar e reciclar. A mostra vai 
poder ser visitada todos os dias excepto segunda-feira, entre as 
10h00 e as 19h00, na galeria da Casa Garden, até ao dia 3 de Julho.

CERÂMICAS DE SHIWAN 
NO MUSEU DE ARTE DE MACAU
A colecção de cerâmica de Shiwan do Museu de Arte de Macau pertenceu 
a Manuel da Silva Mendes (1867–1931), advogado e homem de negócios 
português que encomendou aos melhores artistas contemporâneos – Pan 
Yushu e Chen Weiyan – obras exclusivas feitas em barro e de grandes 
dimensões, o que faz deste conjunto um espólio único. As figuras humanas 
da cerâmica de Shiwan apresentam muitas vezes vidrado apenas na zona 
das vestes, surgindo as zonas em que o corpo da figura está descoberto sem 
qualquer vidrado. Esta opção confere aos personagens representados uma 
grande expressividade. Seria este o elemento distintivo que terá conduzido 
esta cerâmica, em finais da dinastia Qing, ao apogeu artístico. A exposição 
estará patente no Museu de Arte de Macau até 13 de Novembro.

 “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.
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TDM Canal Macau

13:30 Telejornal RTPi 
(Diferido)

15:00 Ouro Verde Sr.2
15:50 Valt, O Veado-

Maravilha Sr.2
16:05 GG Bond - Guardião 

dos Sonhos
16:35 Brooklyn Nine-Nine 

Sr.4
17:00 Conversas Açorianas
17:30 A Regra do Jogo 

(Repetição)
18:20 TDM Entrevista 

(Repetição)
18:50 A Herdeira Sr.1
20:00 Telejornal
20:45 Brooklyn Nine-Nine 

Sr.5
21:10 Nada Será Como Dante 

Sr.2
21:40 A Regra do Jogo
22:30 TDM News
23:05 Lendas do Rock
23:30 Telejornal (Repetição)
00:15 TDM News (Repetição)
00:50 RTPi Directo

/ t
el

ev
is

ão

/ s
ug

es
tã

o

HBO

/ cinema UA GALAXY CINEMA

Jurassic World: Dominion
12h30; 14h; 14h30; 15h15; 16h; 

16h50; 18h; 18h40; 19h; 
19h40; 21h35; 21h45; 
22h; 22h30

Breakout Brothers 3
12h50; 17h15; 22h45

Top Gun : Maverick
12h40; 15h05; 16h40; 17h30; 

19h55; 22h10; 22h25

Doctor Strange In The 
Multiverse of Madness
12h35; 15h; 15h45; 17h; 17h25; 

19h30; 19h50; 22h15

Jujutsu Kaisen: Zero
20h45

CINEMATECA PAIXÃO

The Darjeeling Limited
19h

CINETEATRO MACAU

Jurassic World: Dominion
14h15; 19h; 21h45

Jujutsu Kaisen: Zero
17h

Everything Everywhere All 
At Once
14h15; 21h45

Jurassic World: Dominion
16h45

Unplanned
19h30

Top Gun: Maverick
14h15; 16h45; 19h15; 21h45

TDM Desporto

12:00 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Thomas 
Cup) - Indonesia vs Japan - Men’s Single - 
Semifinals ( edited version)

13:25 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Thomas 
Cup) - Indonesia vs Japan - Men’s Double - 
Semifinals ( edited version)

14:40 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Thomas 
Cup) - Indonesia vs Japan - Men’s Single - 
Semifinals ( edited version)

15:45 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Thomas 
Cup) - Indonesia vs Japan - Men’s Doubles - 
Semifinals ( edited version)

17:10 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Thomas 
Cup) - Indonesia vs Japan - Men’s Single - 
Semifinals ( edited version)

18:00 Macau Sports 2022
18:40 J. League 2022 : Vissel Kobe vs Cerezo Osaka 

(Repeat)
20:30 Life Sport 2
20:50 Sport News
21:00 EFL 2021/2022 : Nottingham Forest vs Sheffield 

United - Playoff Semi-Final B - 2nd Leg (Repeat)
22:45 Sport News
22:50 EFL 2021/2022 : Nottingham Forest vs Sheffield 

United - Playoff Semi-Final B - 2nd Leg (Repeat)
23:45 GT World Challenge Europe 2021 Highlights : 

Round 9 - Valencia
00:35 Sports Equipment

TDM Entretenimento

09:30 TDM Focus
09:32 Made in Macau
09:40 The Variety Gala
11:00 Our People, Our Life
11:20 Left Handed Wife
12:10 Thanks for Your Coming
13:00 Trendy Spaces & Lifestyles
14:00 Repeat of Good Morning Macau
14:30 TDM Focus
14:31 Love in Hanyuan (Repeat)
15:20 Xing Guang Da Dao (Repeat)
16:40 Authentic China
16:50 China Revealed
17:00 Left Handed Wife (Repeat)
17:50 Small World Big Stories
18:00 Singing China
18:25 Ordinary Women In Zhengyang Gate 

(Repeat)
20:00 Health Consultations
21:00 Love in Hanyuan
21:50 China Revealed
22:00 Crossroads
22:30 Rock Legends
22:55 Authentic China
23:05 Big Beasts : Last Of The Giants 

(Season 1)
00:01 Love in Hanyuan (Repeat)
00:50 Made in Macau

CINEMATECA PAIXÃO

Maria By Callas
21h

THE MATRIX RESURRECTIONS – 21H

Para Onde vão os Guarda-Chuvas
AFONSO CRUZ
Alfaguara • 2013 

O pano de fundo deste romance é um 
Oriente efabulado, baseado no que 
pensamos ter sido o seu passado e 
acreditamos ser o seu presente, com 
tudo o que esse Oriente tem de mágico, 
de diferente e de perverso.
Conta a história de um homem que 
ambiciona ser invisível, de uma criança 
que gostaria de voar como um avião, 
de uma mulher que quer casar com um 
homem de olhos azuis, de um poeta 
profundamente mudo, de um general 
russo que é uma espécie de galo de luta, 
de uma mulher cujos cabelos fogem de 
uma gaiola, de um indiano apaixonado e 
de um rapaz que tem o universo inteiro 
dentro da boca.
Um magnífico romance que abre com 
uma história ilustrada para crianças 
que já não acreditam no Pai Natal e se 
desdobra numa sublime tapeçaria de 
vidas, tecida com os fios e as cores das 
coisas que encontramos, perdemos e 
esperamos reencontrar.

Verso e Prosa
MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO
Assírio & Alvim • 2012

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para o Ensino 
Secundário como sugestão de leitura.
«Neste volume se reúnem os livros 
de Mário de Sá-Carneiro, por ele 
publicados, Princípio, de 1912, Dispersão 
e A Confissão de Lúcio, ambos de 1913, e 
ainda Céu em Fogo, de 1915. Acrescenta-
se o livro Indícios de Oiro, datado de 1915 
e publicado postumamente em 1937 pela 
editora da revista presença, e juntam-
se ainda vários poemas e textos soltos, 
publicados dispersamente ou enviados 
em cartas a Fernando Pessoa—tal como 
em notas finais se esclarece.
Fica, assim, composto um conjunto 
coerente de textos que integra o que 
de mais marcante escreve, em verso 
e prosa, um autor capital da nossa 
modernidade.
Não se inclui a escrita anterior a 1910, 
sobretudo a juvenília poética e os 
primeiros contos, e que representa a 
fase de construção de uma voz que só 
a partir de Princípio se constitui em 
toda a singularidade. Também não se 
incluem as peças de teatro que escreveu 
e chegaram até nós, e cujo interesse é 
apenas acessório relativamente à sua 
obra poética e narrativa. E, finalmente, 
também ficam de fora as cartas, que 
têm, sobretudo as que enviou de Paris 
a Fernando Pessoa, uma enorme 
importância literária e testemunhal, 
mas que formam um vasto conjunto à 
parte.»
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EUA PROMETEM RESPOSTA 
“RÁPIDA E CONTUNDENTE” 
EM CASO DE TESTE NUCLEAR 
DA COREIA DO NORTE

A secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, 
Wendy Sherman, garantiu ontem uma resposta “rápida 
e contundente” caso a Coreia do Norte avance com 
um teste nuclear. Sherman deixou a garantia depois 
de se ter reunido, no fim de semana, em Seul, com o 
homólogo sul-coreano, Cho Hyun-dong, para discutir os 
recentes lançamentos de mísseis e a possibilidade de 
um sétimo teste nuclear norte-coreano, como avançou a 
agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap. “Qualquer 
teste nuclear seria uma violação completa das resoluções 
do Conselho de Segurança da ONU”, sublinhou Sher-
man, acrescentando que “haverá uma resposta rápida e 
contundente a tal teste”. No que diz respeito à situação 
do coronavírus na Coreia do Norte, a diplomata pediu 
ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, que se concentre 
em lidar com a pandemia “em vez de tomar ações 
provocadoras, perigosas e desestabilizadoras”. Sherman 
destacou que Washington não têm intenções hostis, e 
acrescentou que vai continuar a pressionar Pyongyang 
a escolher o caminho da diplomacia. As forças armadas 
dos EUA e da Coreia do Sul lançaram na segunda-feira 
oito mísseis balísticos para as águas ao largo da costa 
oriental da península coreana, um dia após o Norte 
ter também disparado oito mísseis balísticos. O lança-
mento teve como objetivo demonstrar a capacidade de 
responder com rapidez e precisão a eventuais ataques 
norte-coreanos, disseram os militares do Sul.

DAVY MORGAN, PILOTO ASSÍDUO 
NO GRANDE PRÉMIO DE MACAU, 
MORREU NA ILHA DE MAN

O piloto britânico, nascido na Irlanda do Norte, Davy 
Morgan morreu num acidente durante a primeira cor-
rida de Supersport do evento de Ilha de Man TT. O 
veterano de 52 anos, que fazia a sua 80.ª largada no 
TT desde a sua estreia em 2002, sofreu um acidente 
fatal na terceira e última volta na parte montanhosa do 
percurso, pode ler-se num comunicado divulgado pela 
organização. Morgan foi presença regular em ‘paddocks’ 
de corrida em toda a Irlanda, Ilha de Man e no Grande 
Prémio de Macau durante quase 30 anos. Foi vencedor 
de uma corrida de 250cc no North West 200 em 2005 
e duas vitórias na mesma classe no Ulster Grand Prix 
em 2012 e 2017. A organização lamentou a morte do 
corredor, afirmando que foi “com o coração pesado” 
que se confirmou a morte de Morgan. “As corridas 
de TT da Ilha de Man transmitem as mais profundas 
condolências à sua família, entes queridos e amigos”. 
As corridas na Ilha de Man acontecem desde 1907 
e estão entre as mais perigosas do automobilismo. 
Até hoje, ocorreram 263 fatalidades nas corridas de 
TT, Manx Grand Prix e Classic TT realizadas nas vias 
públicas da ilha.

ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL PEDE À TAILÂNDIA 
PARA AJUDAR REFUGIADOS ROHINGYAS

da política de repressão mortal da 
Tailândia, que resultou no desa-
parecimento de barcos rohingya 
em alto mar e na morte de pes-
soas”, disse a organização não-
-governamental.
Há anos que a Tailândia diz que 
não quer aceitar os rohingyas 
como refugiados, mas, de acor-
do com o direito internacional, 
não pode rejeitar sumariamente 
os requerentes de asilo antes de 

fazer “uma avaliação completa e 
justa”, disse a HRW. A Tailândia 
deve permitir que o Alto Comissa-
riado da ONU para os Refugiados 
(ACNUR) “faça uma triagem” de 
todos os rohingyas que chegam 
ao país, “para identificar e ajudar 
aqueles que procuram o estatuto 
de refugiado”, acrescentou Elaine 
Pearson. A Tailândia também não 
permite que os rohingyas se regis-
tem como trabalhadores migran-

tes legalmente documentados, ao 
contrário de outras pessoas vindas 
de Myanmar (antiga Birmânia), su-
blinhou o relatório. As numerosas 
travessias realizadas este ano fa-
zem lembrar a crise de refugiados 
de 2015, quando várias embarca-
ções com centenas de rohingya 
permaneceram durante semanas à 
deriva, depois de serem recusadas 
pelas autoridades da Tailândia, 
Malásia e Indonésia.

Em vez de deter os rohingyas 
ou recusar a entrada das suas 
embarcações, a Tailândia deve 
acolher estes refugiados da mi-
noria muçulmana de Myanmar e 
ajudá-los a requerer asilo, disse 
a Human Rights Watch (HRW). 
Num relatório divulgado ontem, a 
directora interina da organização 
não-governamental (ONG) para 
a Ásia, Elaine Pearson, disse que 
“o governo tailandês deve pôr um 
fim à política de prender sumaria-
mente os rohingyas resgatados e 
atirar as chaves para um canto”. 
O governo do primeiro-ministro 
tailandês Prayut Chan-ocha tem 
tratado os rohingyas como “imi-
grantes ilegais”, mantendo mais 
de 470 pessoas “por tempo in-
determinado” em “prisões mise-
ráveis”, refere o relatório. Em 4 
de Maio, a Marinha da Tailândia 
encontrou e deteve um grupo 
de 59 rohingyas, incluindo cinco 
menores e 23 mulheres, aban-
donados numa ilha no sul do 
país enquanto tentavam chegar 
à Malásia. A Marinha tailandesa 
garantiu que irá apreender qual-
quer barco que conseguir chegar 
às costas do país e prender os 
homens, mulheres e crianças a 
bordo sob acusações de entrada 
ilegal, lamentou a HRW. A Mari-
nha vai ainda manter a política de 
interceptar as embarcações com 
rohingyas, minoria muçulmana 
não reconhecida em Myanmar, 
em águas tailandesas e “empurrar 
esses barcos” para a Malásia ou a 
Indonésia, sublinhou o relatório. 
“Isso equivale a uma continuação 

ONU CONFIRMA MAIS 
DE 4.200 CIVIS MORTOS 
NA GUERRA DA UCRÂNIA

A ONU confirmou ontem que pelo menos 4.253 civis 
morreram e 5.141 ficaram feridos em pouco mais que 
três meses de guerra na Ucrânia, sublinhando que os 
números reais poderão ser muito superiores. Das vítimas 
mortais confirmadas pelo Alto-Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), 272 são 
crianças, e há também 433 crianças entre os feridos, de 
acordo com as estatísticas diariamente atualizadas desde 
o início da ofensiva russa, a 24 de Fevereiro. O organis-
mo internacional, dirigido pela Alta-Comissária Michelle 
Bachelet, reconhece, no entanto, que os números que 
apresenta não reflectem o verdadeiro impacto da guerra 

– que entra hoje no 105.º dia - na vida e integridade 
física dos civis, por ser muito difícil recolher informação 
em zonas cercadas ou onde os combates são intensos, 
como no leste do país. Esta situação envolve, em parti-
cular, as cidades de Mariupol (região de Donetsk), Izium 
(região de Kharkiv) e Popasna (região de Lugansk), onde 
existem relatos de numerosas vítimas civis. Além disso, 
o ACNUDH só reporta os casos que pôde confirmar, 
mas tem muitos mais casos cuja verificação está em 
curso. Segundo as informações recolhidas, a maioria 
das vítimas civis morreu ou sofreu ferimentos devido 
ao uso de explosivos, incluindo projéteis lançados por 
artilharia pesada, sistemas de lançamento múltiplo de 
‘rockets’, mísseis e bombardeamentos aéreos. O direi-
to internacional considera que os ataques perpetrados 
contra civis e infraestruturas não-militares num conflito 
constituem crimes de guerra.

PARTIDO COMUNISTA 
DO VIETNAME EXPULSA 
MINISTRO E AUTARCA 
POR ESCÂNDALO 
DE CORRUPÇÃO

O Partido Comunista do Vietname, no poder 
desde 1976, expulsou o ministro da Saúde e o 
presidente da câmara de Hanoi, por suspeita 
de corrupção relacionada com a pandemia da 
covid-19. A decisão foi adoptada na segunda-

-feira, numa reunião extraordinária do comité 
central do partido, que exigiu a abertura de 
uma investigação contra os dois suspeitos, o 
ministro Nguyen Thanh Long e o autarca Chu 
Ngoc Anh, de acordo com um comunicado 
publicado ‘online’ pelo órgão. O Partido Comu-
nista do Vietname acusou os dois políticos de 
terem “causado perdas de dinheiro e activos do 
Estado, prejudicado a luta contra a covid-19, 
causado agitação social e afectado a reputa-
ção do Partido”. Meios de comunicação social 
oficiais noticiaram que o ministro e o autarca 
estão implicados num escândalo de subornos 

na venda a hospitais de testes para detectar 
o vírus da covid-19, a um custo de 172 mi-
lhões de dólares, dos quais cerca de 35 milhões 
de dólares foram em subornos. Nos últimos 
meses, as autoridades vietnamitas detiveram 
vários funcionários de centros provinciais de 
controlo de doenças devido a este escândalo 
e no âmbito de uma campanha anticorrupção 
do Governo. A expulsão das fileiras partidárias 
do ministro e do autarca permite que sejam 
formalmente acusados de corrupção e alvo de 
um processo criminal, indicou o canal Radio 
Free Asia.


