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Aprovado na generalidade regime de captação 
de talentos, apesar das dúvidas dos deputados

Foi ontem aprovado, na generalidade, o regime jurídico da captação de quadros qualificados. Durante um debate de quase três horas, Elsie Ao Ieong, secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, assegurou que o regime que pretende trazer medalhados olímpicos e prémios Nobel para Macau é transparente e terá critérios 

rigorosos. No período antes da ordem do dia, foram vários os deputados que se mostraram preocupados com a situação do emprego em Macau e pediram ao Executivo 
medidas para minimizar a crise. Pereira Coutinho, por outro lado, deixou muitas críticas à “total descoordenação” das autoridades no processo de chegada dos residentes 

ao aeroporto de Macau, pedindo ainda que as quarentenas para quem chega do estrangeiro passem a ser em casa.•P. 2/3

LUZ VERDE 
À ACTIVIDADE 
DE EXPLICAÇÕES 
AO DOMICÍLIO

O Governo deu luz verde à 
actividade de explicações 
ao domicílio sem a 
necessidade de obtenção 
de licença, afirmou Ella 
Lei, presidente da 1.ª 
Comissão Permanente, 
após a sessão de discussão 
sobre a “Lei da actividade 
dos centros particulares 
de apoio pedagógico 
complementar do ensino 
não superior” realizada 
ontem.•P. 4

REDUÇÃO DE QUOTAS 
PARA CONTRATAÇÃO
DE TNR PREOCUPA PMES

Várias pequenas e 
médias empresas (PME) 
manifestaram-se 
preocupadas com o corte das 
quotas para a contratação 
de trabalhadores não-
residentes (TNR) por parte 
das autoridades, bem como 
uma eventual falta de mão-
de-obra, nomeadamente 
para postos de trabalhos 
que exigem um horário 
mais prolongado e trabalho 
mais duro, como na 
restauração.•P. 8

COREIA DO NORTE 
DECLARA VITÓRIA NA 
LUTA CONTRA A COVID-19

Kim Jong Un, líder da Coreia 
do Norte, declarou vitória na 
luta contra a crise sanitária 
provocada no seu país pela 
Covid-19. A declaração de 
vitória contra a Covid-19 
é interpretada como um 
aparente triunfo contra a 
Coreia do Sul, uma vez que 
Pyongyang acusa Seul de ter 
introduzido o coronavírus 
SARS-CoV-2, que causa a 
doença Covid-19, a partir 
da fronteira entre os dois 
países.•Última

Último caso de Covid-19 com risco de infecção
“não elevado” na comunidade,  dizem autoridades
•P. 5
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“
A situação do 
emprego está 
crítica”, alertou 
Leong Sun Iok na 
sua intervenção 

antes da ordem do dia, na 
reunião plenária de ontem 
da Assembleia Legislativa 
(AL). O deputado ligado à Fe-
deração das Associações dos 
Operários de Macau (FAOM) 
afirmou que as medidas do 
Executivo para combater o 
surto de Covid-19 resultou 
na suspensão das operações 
de várias empresas e no de-
semprego de vários traba-
lhadores. “Um sofrimento 
indescritível”, descreveu.

Segundo os dados mais 

recentes, a taxa de desempre-
go atingiu 4,8%, a mais alta em 
12 anos, havendo actualmente 
13.900 desempregados. As-
sim, Leong Sun Iok instou: 
“Exorto as autoridades a re-
forçarem as medidas favorá-
veis à promoção do emprego, 
a verificarem a veracidade das 
vagas e a reforçarem a fisca-
lização do processo de recru-
tamento, de modo a aumentar 
a eficácia das colocações”. O 
deputado pediu também que 
o segundo pacote de apoios 
económicos à população atri-
bua directamente uma verba a 
todos os residentes.

Ella Lei também fa-
lou sobre a segunda ronda 

de apoio económico, que o 
Governo está a estudar ac-
tualmente: “O Governo não 
deve limitar-se a fazer pro-
messas, tem de atender às 
necessidades da população, 
lançando rapidamente a se-
gunda ronda de medidas de 
apoio financeiro”.

A deputada denunciou 
até que há jovens desem-
pregados que dizem que 
enviaram muitos pedidos 
de emprego, mas não rece-
beram nenhuma resposta 
e, além disso, o salário para 
alguns trabalhos é muito in-
ferior ao nível do mercado, 
mas as exigências são muito 
elevadas. “De acordo com 

Deputados querem que o Governo dê resposta 
à situação “crítica” do emprego

tempo inteiro para estas fun-
ções, o que está a fazer com 
que os residentes que estão a 
ser contratados actualmente 
fiquem em part-time. “Es-
pera-se que a DSAL saiba da 
actual situação dos postos de 
análises de ácido nucleico e 
garanta mais oportunidades 
de emprego aos locais, para 
não serem o complemento 
dos não residentes. Ao con-
trário dos trabalhos normais, 
as oportunidades de trabalho 
nos postos de testagem ao 
ar livre provêm do Governo, 
portanto, este tem a obri-
gação de garantir aos locais 
a prioridade de trabalho aí”, 
assinalou o deputado.

“Face à epidemia, a taxa 
de desemprego dos residentes 
bateu novo recorde, portanto, 
dar prioridade aos trabalha-
dores locais no acesso ao em-
prego não passa de mero slo-
gan, pois o Governo deve pro-
ceder à avaliação e fiscalização 
da situação, porque só assim é 
que se pode resolver melhor o 
problema de emprego dos re-
sidentes”, concluiu.

Ma Io Fong, vice-presi-
dente da Associação da Cons-
trução Conjunta de Um Bom 
Lar, abordou a situação de 
emprego dos jovens. O depu-
tado sublinhou que o emprego 
e empreendedorismo dos re-
cém-graduados  está ligado ao 
“bem-estar do povo”. Assim, 
o parlamentar pediu o reforço 
da promoção do emprego nas 
indústrias emergentes, me-
didas convergentes para au-
mentar as oportunidades de 
emprego dos jovens e a cria-
ção de uma plataforma inte-
grada online de informações 
sobre emprego.

Coutinho critica “descoordenação” na chegada de passageiros 
ao aeroporto e pede quarentenas em casa

Na reunião plenária 
de ontem da 
Assembleia Legislativa 
(AL), vários deputados 
focaram as suas 
intervenções antes 
da ordem do dia na 
situação do emprego. 
Com uma taxa de 
desemprego a atingir 
os 4,8%, os deputados 
alertaram que a 
situação é “crítica”
 e pediram medidas 
ao Executivo.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

RESTRIÇÕES DE ENTRADAS

José Pereira Coutinho aproveitou a 

sua intervenção antes da ordem do 

dia, na reunião plenária de ontem 

da Assembleia Legislativa (AL), para 

criticar a “total descoordenação” e 

a burocracia no processamento da 

chegada dos residentes ao aeroporto 

de Macau, fazendo com que estes 

tenham de esperar longas horas num 

espaço com poucas condições. Na 

sua intervenção, o deputado sugeriu 

que as quarentenas passem a ser 

domiciliárias.

O deputado começou por lembrar 

que o concurso para as concessões 

de jogo, que está a decorrer, pede 

às sociedades interessadas que 

encontrem planos para trazer turistas 

do estrangeiro para Macau, para, 

assim, as receitas não estarem 

dependentes dos visitantes do 

interior da China. Dadas as restrições 

fronteiriças existentes, nomeadamente 

as quarentenas para quem vem 

do estrangeiro, “existe uma forte 

probabilidade de que sejam efectuados 

compromissos de difícil concretização, 

com prejuízo para os interesses da 

RAEM e dos seus cidadãos”, alertou.

Coutinho denunciou que no seu 

gabinete tem recebido queixas sobre 

o processo de chegada ao aeroporto e 

dá o exemplo de uma família com duas 

crianças que, após o desembarque, 

teve de esperar mais de 12 horas para 

que fosse tratada de toda a burocracia. 

“Depois de uma longa e cansativa 

viagem, foram sujeitos a ter que 

suportar uma espera de mais de 12 

horas, com sanitários de uso comum, 

indecentes, e sem a devida e adequada 

alimentação, principalmente para as 

crianças, num processo inqualificável de 

abandono”, afirmou.

Decorridos quase três anos desde o 

início da pandemia, “continuamos a 

assistir, continuamente, a uma total 

descoordenação no processamento da 

chegada dos passageiros ao Aeroporto 

Internacional de Macau, pelo que 

é pertinente questionar como irão 

as concessionárias do jogo atrair 

turistas do estrangeiro, com esta 

multiplicidade de medidas sanitárias 

desarticuladas e desproporcionais, 

e uma descoordenação inaceitável 

na sala de visitas, por excelência, 

do território”, criticou o deputado, 

questionando como é que Macau pode 

competir com mercados como os da 

Tailândia, Japão, Vietname, Camboja 

ou Singapura.

Em conclusão, o presidente da 

Associação dos Trabalhadores da 

Função Pública de Macau (ATFPM) 

sublinhou: “O Governo deve avançar 

de imediato com planos concretos de 

revitalização da economia, tanto na 

indústria do jogo, como em relação 

às pequenas e médias empresas, com 

o objectivo de atrair turistas para a 

indústria de convenções e exposições, 

e procedendo à eliminação das 

medidas burocráticas administrativas de 

retenção dos passageiros no Aeroporto 

Internacional de Macau, substituindo-

as por quarentenas domiciliárias, com 

o recurso aos Códigos de Saúde, 

vermelho, amarelo e verde”.

A.V.

alguns candidatos, alguns 
empregadores disseram que 
não precisam de contratar 
ninguém, só estão a recrutar 
para colaborar com a DSAL”, 
revelou Ella Lei.

“Exorto mais uma vez 
o Governo a fazer uma boa 
análise sobre a procura de 
emprego, a organizar ses-
sões de recrutamento para 
reforçar a conjugação entre 
a oferta e a procura de em-
prego, e a criar mecanismos 
para fiscalizar a situação da 
contratação de trabalhadores 
locais, a fim de prevenir a sua 
contratação fictícia”, disse a 
deputada, também ligada à 
FAOM, acrescentando que as 
grandes empresas e sectores 
mais relevantes devem defi-
nir padrões e proporções para 
a contratação e formação de 
pessoal local e propostas e 
objectivos para a formação de 
trabalhadores locais. 

O deputado Lam Lon 
Wai, também ele ligado aos 
Operários, focou-se nos 
postos de trabalho criados 
para técnicos de recolha de 
amostras de testes de ácido 
nucleico. O Governo, recor-
de-se, garantiu que vai exigir 
a prioridade de contrata-
ção de residentes para esses 
postos de trabalho.

Lam Lon Wai assinalou 
que no passado já tinham 
sido contratados vários tra-
balhadores não-residentes a 
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Elsie Ao Ieong garante transparência e padrões 
de avaliação no regime de captação de talentos

Foi ontem aprovado, 
na generalidade, o regime 
jurídico da captação de 
quadros qualificados. 
Elsie Ao Ieong, secretária 
para os Assuntos Sociais e 
Cultura, assegurou que o 
regime que pretende trazer 
medalhados olímpicos 
e prémios Nobel para 
Macau é transparente e 
terá critérios rigorosos. A 
discussão durou quase três 
horas devido às muitas 
dúvidas dos deputados. 
No final, votaram todos a 
favor. Durante o debate, 
Leong Sun Iok mostrou-
se receoso de que o novo 
regime possa trazer 
para Macau “traidores e 
espiões”. 

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

A 
Assembleia Legislativa 
(AL) aprovou ontem, 
na generalidade, a pro-
posta de lei do regime 
jurídico de captação de 

quadros qualificados. A discussão de 
ontem demorou quase três horas, 
sendo que 16 deputados quiseram 
usar da palavra. Para comparação, 
recorde-se que na discussão na es-
pecialidade da nova lei do jogo, que 
regula o grande pilar da economia da 
região, apenas cinco deputados qui-
seram falar.

Durante a discussão, Elsie Ao 
Ieong sossegou os vários deputados 
que questionaram o regime por ser, 
na sua opinião, muito abstracto e 
pouco claro. A secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura assegurou 
que o regime é transparente e que 
o Governo vai depois definir os cri-
térios para a importação dos referi-
dos quadros qualificados. Quando os 
critérios específicos forem definidos 
pelo Chefe do Executivo, o Governo 
vai divulgá-los não apenas para os 
interessados, mas também para a 
população em geral.  

Quanto à avaliação dos candida-
tos, Elsie Ao Ieong indicou também 

que a Comissão de Avaliação para a 
Captação de Quadros Qualificados irá 
“analisar e avaliar as suas habilita-
ções académicas, as suas habilita-
ções, idade, etc.”.

A proposta de lei não prevê que 
os quadros qualificados residam ha-
bitualmente em Macau e a secretá-
ria explicou porquê com o exemplo 
de um mestre de medicina tradicio-
nal chinesa de 90 anos. “Tem mui-
tas receitas de medicina tradicional 
chinesa e 60 anos de experiência. 
Será que este mestre quer vir viver 
para Macau? Provavelmente não”, 
admitiu.

Elsie Ao Ieong reiterou que o 
diploma tem como objectivo impul-
sionar os trabalhos de diversificação 
económica da região, atraindo qua-
dros qualificados nomeadamente 
em quatro áreas fundamentais: ‘big 
health’, as finanças modernas, a 
tecnologia de ponta, e a cultura e o 
desporto.

Vários deputados também per-
guntaram se em Macau não existem 
talentos suficientes nestas áreas. 
A secretária disse que a região tem 
quadros nessas áreas, porém, são 
necessários profissionais de fora 

LEI WAI NONG 
GARANTE QUE 
FUNDO DE TURISMO 
VAI CONTINUAR 
COM VERBAS 
SUFICIENTES

Foi ontem aprovado, na 

Assembleia Legislativa 

(AL), a proposta de lei de 

alteração ao regulamento 

do imposto de turismo, 

que prevê a isenção do 

imposto para alojamentos 

de baixo custo, a fim 

de incentivar o sector. 

Durante a discussão, os 

deputados Ron Lam e 

Lei Leong Wong pediram 

esclarecimentos sobre se 

a nova norma vai afectar 

o Fundo de Turismo. Lei 

Wai Nong, secretário 

para a Economia e 

Finanças, reiterou que 

não e explicou que vai 

haver um ajustamento 

da fonte das receitas do 

Fundo de Turismo. “O 

Fundo de Turismo vai 

continuar a funcionar 

com verbas suficientes”, 

assegurou. O montante 

do imposto de turismo 

deixa de estar afecto 

ao Fundo de Turismo e 

passa a ir directamente 

para os cofres da RAEM. 

Estas medidas entram em 

vigor dia 1 de Janeiro do 

próximo ano. 

AL VAI FUNCIONAR 
ATÉ 31 DE AGOSTO

Ao invés daquilo que 

acontece habitualmente, 

este ano a Assembleia 

Legislativa (AL) vai 

prolongar os trabalhos 

até ao dia 31 de Agosto. 

Normalmente, os 

trabalhos da AL paravam 

no dia 15 de Agosto. O 

projecto foi votado a 

favor ontem no hemiciclo 

de forma unânime. Em 

meados de Junho a AL 

teve de suspender o seu 

funcionamento devido 

ao surto de Covid-19 em 

Macau, “atrasando alguns 

dos nossos trabalhos”, 

admitiu Kou Hoi In, 

presidente da AL. Até 31 

de Agosto, os deputados 

vão concluir os trabalhos 

relativos ao regime 

jurídico da segurança dos 

ascensores, alteração à lei 

do regime de prevenção e 

controlo do tabagismo e 

haverá tempo ainda para 

uma reunião plenária de 

interpelações orais sobre a 

acção governativa.

LUZ VERDE PARA O REGIME 
JURÍDICO DO CONTROLO 
DE SUBSTÂNCIAS
O hemiciclo aprovou ontem na 

especialidade a proposta de lei 

do regime jurídico do controlo de 

substâncias perigosas. O objectivo 

do diploma é regular as substâncias 

perigosas que “estão espalhadas pelas 

comunidades”, uma vez que a legislação 

em vigor está “significativamente 

desajustada”, indica a nota justificativa 

da proposta de lei. Durante o debate 

na Assembleia Legislativa (AL), José 

Pereira Coutinho questionou o Governo 

por o diploma não prever seguro 

obrigatório. Wong Sio Chak, secretário 

para a Segurança, começou por afirmar 

que “o seguro é uma questão de nível 

comercial”, mas admitiu que o Governo 

irá ter esta questão em conta. Wong 

Sio Chak acabou por ironizar, dizendo 

a Coutinho que o melhor era perguntar 

pelo seguro ao deputado Ip Sio Kai, 

presidente da Associação de Bancos de 

Macau e vice-presidente da Associação 

Comercial de Macau. Sobre o local 

para a armazenagem das substâncias 

perigosas, o secretário indicou apenas 

que o Governo está a trabalhar na 

questão.

para que as quatro indústrias em 
questão se possam desenvolver de 
forma suportada.

Durante o debate, Leong Sun 
Iok mostrou-se receoso face ao es-
crutínio destes quadros qualificados 
a serem importados. O deputado 
afirmou mesmo que “esses quadros 
qualificados até podem ser traidores 
ou espiões; é preciso avaliar essas 
pessoas”. Elsie Ao Ieong explicou 
que o Corpo de Polícia de Segurança 
Pública (CPSP) irá avaliar cada um 
dos talentos importados para Macau 
e emitir o seu parecer. Dessa forma, 
“está defendida a segurança nacio-
nal”, afirmou.

O regime prevê a importação de 
três tipos de quadros. O primeiro dos 
quais é o programa de quadros alta-
mente qualificados, ou seja, “indiví-
duos com competências ou aptidões 
extraordinárias e de reconhecido 
mérito”. O Governo diz que este tipo 
de quadros altamente qualificados 
têm de preencher um dos seguintes 
requisitos: ser galardoado com pré-
mios de mérito, como prémio No-
bel, medalha dos Jogos Olímpicos, 
e outros prémios internacionais ou 
nacionais; ser especialista, acadé-
mico ou cientista de renome nacio-
nal ou internacional; ou ter prestado 
um importante contributo para uma 
área ou sector profissional. Para este 
tipo de quadros a adquirir não há 
uma quota.

O segundo grupo é para quadros 
de excelência, ou seja, “líderes com 
desempenho excelente numa área 
ou sector profissional”. Este progra-
ma destina-se a atrair líderes para 
“estimular o desenvolvimento dos 
sectores requisitantes, promovendo 
a diversificação adequada da econo-
mia da RAEM”. Para esse grupo, a 
quota não deverá ser maior que mil 
por ano.

Por fim, o terceiro grupo é o de 
quadros altamente especializados, 
que se destina a receber quadros 
qualificados experientes que escas-
seiam e sejam necessários para o de-
senvolvimento de Macau. Para este 
grupo, a quota também deverá ser de 
mil por ano.
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Governo dá luz verde à actividade 
de explicações ao domicílio

O 
Governo deu 
luz verde à 
actividade de 
explicações ao 
domicílio sem 

a necessidade de obtenção 
de licença, afirmou Ella Lei, 
presidente da 1.ª Comissão 
Permanente, após a sessão 
de discussão sobre a “Lei da 
actividade dos centros parti-
culares de apoio pedagógico 

complementar do ensino não 
superior” realizada ontem 
na Assembleia Legislativa.

A deputada ligada à Fe-
deração das Associações dos 
Operários de Macau (FAOM) 
apontou que, no texto origi-
nal da proposta de lei, foram 
submetidos a licenciamento 
todos os estabelecimentos 
de entidades particulares que 
prestem simultaneamente 

serviço de apoio pedagógico, 
a cinco ou mais alunos, ex-
cluindo a prestação de ser-
viços de apoio pedagógico 
pelas escolas. 

Após as autoridades te-
rem escutado as opiniões 
apresentadas pelos deputa-
dos e pela comunidade, re-
solveram isentar a aplicação 
do regime de licenciamento 
à actividade de explicações 

ao domicílio, se for organiza-
do por encarregado de edu-
cação e não superior a quatro 
alunos participantes, ou que 
todos os alunos residam na 
mesma localidade propor-
cionada pelo encarregado de 
educação e onde se realizam 
as explicações, excluindo ou-
tros alunos recrutados, afir-
mou a presidente da comis-
são.

Na explicação das auto-
ridades, esta nova mudan-
ça foi feita com o objectivo 
de fiscalizar, de forma mais 
clara, os centros de parti-
culares de apoio pedagógico 
complementar do ensino não 
superior e, ao mesmo tempo, 
abrir a porta às actividades 
de explicação praticadas no 
domicílio.  

Por outro lado, as auto-
ridades também ajustaram 
os critérios de idoneidade ao 
pessoal que exerce funções 
nos centros de explicação 
previstos no texto original 
da proposta de lei, deixando 
de incluir os crimes que não 
constituem perigo directo à 
segurança do aluno. 

O novo texto retirou a 
parte onde se afastavam in-
divíduos que tinham sido 
condenados por sentença 
transitada em julgado em 
pena de prisão igual ou su-
perior a três anos pela prá-
tica de outros crimes. No 
entanto, tendo em conta que 
o processo de sentença de al-
gum caso pode demorar um 
período prolongado de tem-
po, na nova proposta apre-
sentada pelo Governo acres-
centou-se ainda uma nova 
disposição manifestamente 
prevista que será caracteri-
zada como falta de idonei-
dade se um individuo tiver 
indícios de que cometeu um 
crime de violência domésti-
ca, assédio e importunação 
sexual, ou se estiver indicia-
do ou acusado por tal práti-
ca delituosa devido ao risco 
de destabilizar e configurar 
uma ameaça à segurança do 
aluno.

As autoridades 
ajustaram o âmbito 
de aplicação e os 
critérios de idoneidade 
previstos na Lei da 
actividade de centro 
de explicações. 
O novo texto da 
proposta de lei dá luz 
verde à actividade 
de explicações ao 
domicílio, isentando 
a exigência de 
licenciamento e 
adicionando uma 
nova consideração 
sobre os suspeitos 
da prática de crimes 
relativos à violência 
doméstica, assédio e 
importunação sexual, 
no que diz respeito à 
idoneidade de pessoal. 
A nova mudança foi 
anunciada ontem 
pela 1.ª Comissão 
Permanente 
da Assembleia 
Legislativa. 

DINIS CHAN

dinis.chan@pontofinal-macau.com

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA 
DESVENDARAM 73 CASOS 
DE CONTRABANDO 
EM QUATRO DIAS

Os Serviços de Alfândega detectaram um total 

de 73 casos de contrabando no Posto Fronteiriço 

das Portas do Cerco e no Posto Fronteiriço 

Qingmao, numa série de operações de combate 

a actividades de comércio paralelo realizadas 

durante quatro dias consecutivos, do sábado até à 

passada terça-feira. De acordo com o organismo, 

entre os 73 casos, cinco envolveram produtos 

escondidos no corpo debaixo das roupas, tendo 

sido descobertos pelos agentes alfandegários com 

a utilização do sistema de inspecção de segurança 

por scanner corporal Terahertz. Durante as 

operações foram apreendidos 2.803 produtos 

de beleza, 291 medicamentos, 219 telemóveis 

usados, além de processadores de computador, 

vinhos, ninho de pássaro e marisco seco. Os 

Serviços de Alfândega garantem que continuarão 

a reforçar o pessoal nos postos fronteiriços para 

inspecções alfandegárias, bem como o uso de 

instrumentos científicos e tecnológicos para evitar 

mais contrabandos. 

Macau e São Tomé e Príncipe assinam 
memorando de geminação de cidades

COOPERAÇÃO

Macau e o distrito de Água 

Grande, em São Tomé e Príncipe, 

assinaram um memorando de 

entendimento para a geminação de 

cidades, informou o Governo em 

comunicado. O Chefe do Executivo, 

Ho Iat Seng, afirmou que “ao longo 

dos seis anos, desde o reatamento 

das relações diplomáticas entre 

a China e São Tomé e Príncipe, 

foram alcançados resultados 

frutíferos em diversos domínios e 

o intercâmbio cultural continua a 

intensificar-se”.

“Ambas as partes prosseguem com 

o reforço da cooperação no âmbito 

das infraestruturas, economia e 

comércio, cultura e formação, entre 

outros domínios. A China já é, 

por vários anos consecutivos, um 

mercado de importação relevante 

para São Tomé e Príncipe”, 

sublinhou Ho Iat Seng, citado num 

comunicado das autoridades.

O governante mostrou-se convicto 

de que este acordo vai “criar uma 

oportunidade para alargar (…) 

o intercâmbio e a cooperação 

nos domínios económico e 

comercial, turístico, pesca, cultural 

e de contacto entre a sociedade 

civil”, possibilitando a Macau 

“desempenhar, plenamente, o seu 

papel de plataforma de serviços 

para a cooperação entre a China e 

os países de língua portuguesa, no 

sentido de fomentar o intercâmbio 

e a cooperação entre a China e os 

países lusófonos”.

Na mesma nota indica-se que o 

presidente da Câmara Distrital de 

Água Grande, José Maria Fonseca, 

disse que com o memorando “as 

relações de amizade serão (…) 

mais fortalecidas” e permitirá 

“testemunhar e salvaguardar a 

amizade estabelecida entre a 

China e São Tomé e Príncipe”, 

expressando ainda o desejo de que 

possibilite também mais visitantes 

de Macau em Água Grande, onde 

se situa a capital são-tomense.
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pesar de se ter 
registado na 
q u a r t a - f e i r a 
um caso positi-
vo de Covid-19 

envolvendo um residente 
tripulante de navios de Hong 
Kong e Macau, de 73 anos, e 
dois casos importados de 
Macau a Zhuhai, os Serviços 
de Saúde asseguraram on-
tem que o risco de transmis-
são de vírus na comunidade 
local é baixo.

A detecção do caso le-

vou ontem à realização de 
duas rondas de testes de áci-
do nucleico em zonas-cha-
ve onde o infectado reside 
e trabalha, nomeadamente 
nas imediações da Praça de 
Ponte de Horta e do Porto 
Interior. De acordo com a 
chefe substituta da Divisão 
de Promoções de Saúde dos 
Serviços de Saúde, Wong 
Weng Man, cerca de 80 mil 
pessoas nestas zonas sub-
meteram-se a testagem até 
às 16h de ontem, e todos de-

ram resultados negativos.
“O doente deu resulta-

do positivo na terça-feira, 
os testes anteriores deram 
sempre negativos, e todas as 
pessoas de contacto próxi-
mo testaram negativo, pelo 
que a avaliação preliminar 
indicou que o risco de con-
taminação não é elevado”, 
afirmou.

De acordo com as auto-
ridades, a variante da infec-
ção do caso em questão é a 
BA.2, que é comum em Hong 

Kong. A responsável salien-
tou que os Serviços de Saúde 
estão a apurar a fonte de in-
fecção do caso, ressalvando 
que o pessoal do cargueiro 
está actualmente isento à 
gestão de circuito fechado, 
mas é obrigado a cumprir 
rigorosamente as regras an-
tiepidémicas, incluindo não 
poder desembarcar em Hong 
Kong, ter de usar máscaras 
KN95 no cais de Hong Kong e 
realizar testes diários.

A chefe da divisão reve-
lou que a Polícia Judiciária 
está a investigar se o tripu-
lante violou as referidas re-
gras, alertando que caso haja 
violação, a isenção do circui-
to fechado será imediata-
mente suspensa.

Foram registados desde 
o início desta semana dois 
casos positivos em Zhuhai 
de trabalhadores não-resi-
dentes de Macau. Na habi-
tual conferência de impren-
sa, as autoridades revelaram 
que os dois infectados são 
um casal. Wong Weng Man 
disse que a variante da in-
fecção do homem é a BA.5.2, 
“o que é diferente à variante 
verificada no surto anterior 
na RAEM, pelo que estamos 
a investigar a fonte da trans-
missão”.

Caso de tripulante infectado não impôs alto risco 
de infecção em Macau, dizem Serviços de Saúde

A avaliação preliminar 
dos Serviços de 
Saúde afirmou que o 
risco de infecção na 
comunidade sobre 
o caso detectado 
na quarta-feira 
“não é elevado”, 
dado que cerca de 
80 mil cidadãos das 
zonas-alvo, bem 
como os contactos 
próximos do caso, já se 
submeteram a testes 
de ácido nucleico 
e todos tiveram 
resultado negativo. 
As autoridades estão 
a investigar a fonte de 
infecção do tripulante, 
e a Polícia Judiciária 
está a tentar apurar 
se houve violação das 
regras antiepidémicas 
do pessoal do 
cargueiro.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com

Assistente social apela à não discriminação dos recuperados de Covid-19

Dado que os moradores 
das zonas-alvo relativas à 
infecção do casal já realiza-
ram testes de ácido nucleico, 
a responsável acredita que o 
risco causado pelo casal à co-
munidade “já foi excluído”.

Relativamente à situa-
ção em que o material de 
desinfecção do Aeroporto de 
Macau terá danificado vá-
rias peças de roupas que es-
tavam dentro das malas dos 
passageiros, como noticiou 
ontem o PONTO FINAL, a 
Direcção dos Serviços de Tu-
rismo (DST) reiterou que não 
recebeu qualquer pedido de 
informação ou de ajuda por 
parte dos passageiros afec-
tados, tal como o organismo 
já tinha revelado na quarta-
-feira a este jornal. 

Entretanto, “para estes 
casos, os passageiros de-
vem solicitar informações 
aos departamentos e enti-
dades competentes, como a 
Autoridade de Aviação Civil 
e a Sociedade do Aeropor-
to Internacional de Macau”, 
frisou Lau Fong Chi, acredi-
tando que o procedimento 
de desinfecção no Aeroporto 
de Macau está a ser imple-
mentado de acordo com as 
orientações de prevenção 
epidémica.

INTEGRAÇÃO

Desde o início de epidemia em 

Macau, cerca de duas mil pessoas 

recuperaram de Covid-19. Cheang Kai 

Lok, assistente social da Federação das 

Associações dos Operários de Macau 

(FAOM), referiu que quando as pessoas 

recuperadas de Covid-19 voltam à 

sua vida normal, levam algum tempo 

para se adaptarem, tanto a nível social 

como psicológico. Segundo o jornal 

Ou Mun, Cheang Kai Lok disse que o 

público deve ser mais compreensivo 

com a situação destas pessoas, 

evitando colocar-lhes uma “etiqueta”.

Fisicamente, as pessoas recuperadas de 

Covid-19 podem sofrer várias sequelas, 

e os sintomas comuns incluem fadiga, 

falta de ar, dores nas articulações, entre 

outros. Embora a maioria dos sintomas 

possam ser tratados, podem afectar a 

sua vida diária. Psicologicamente, muitas 

pesquisas revelam que os pacientes que 

recuperaram do coronavírus são mais 

propensos a sintomas como ansiedade 

ou hipocondria, e os pacientes de 

casos mais graves podem sofrer de 

várias perturbações como stress pós-

traumático. 

O assistente social disse que o público 

não precisa de ser demasiadamente 

sensível com os recuperados e não 

precisam de manter a sua distância 

ou de ter medo, evitando reacções de 

discriminação. Em relação às pessoas 

recuperadas, devem prestar mais 

atenção às suas próprias condições e 

procurar ajuda se necessário.

Cheng Kai Lok disse que, na fase 

inicial da epidemia, algumas cidades do 

interior da China onde houve eclosão 

de epidemia foram discriminadas 

regionalmente. Recentemente, 

houve relatos de alguns órgãos de 

comunicação de que em alguns 

distritos os doentes recuperados 

tiverem dificuldades em encontrar 

emprego, e mesmo que os recuperados 

de aconselhamento emocional. 

Por outro lado, apela a que sejam 

disponibilizadas mais informações na 

tivessem voltado a trabalhar 

normalmente, encontraram diferentes 

graus de discriminação no trabalho ou 

na vida quotidiana. Porém, em Macau 

ainda não surgiram situações como no 

interior da China, referiu o assistente 

social.

Dado que a população pode ter 

compreensão insuficiente sobre o 

coronavírus, faz com que as pessoas 

estejam propensas a ter emoções 

como medo, raiva, opressão, depressão 

e outras relacionadas à epidemia, 

que podem levar a pensamentos ou 

comportamentos irracionais. Assim, 

o assistente social fez um apelo ao 

público para evitar que se foquem em 

informações negativas relacionadas 

com a epidemia. 

Ao mesmo tempo, Cheng Kai Lok pede 

às autoridades que prestem apoio aos 

doentes recuperados de covid-19 e 

à sua família para cuidarem da sua 

condição física e mental, como os 

cuidados após recuperação e serviços 

comunidade para o conhecimento da 

epidemia dos cidadãos.

A.C.
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澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

房屋局
Instituto de Habitação 

Anúncio【37/2022】
Nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, e da alínea 2) do n.º 6 do Despacho 

do Presidente do Instituo de Habitação n.º 78/IH/2022, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2022, são 
notificados, por este meio, os candidatos a habitação económica constantes da tabela anexa: 

Após apreciação, dado que os candidatos não preenchiam os requisitos de acesso à compra de fracção, ou não apresentaram os documentos necessários para a apreciação 
substancial no prazo fixado, nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 3.º da Lei n.º 13/2020, da alínea 1) do n.º 8 do artigo 14.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica), alterada 
pela Lei n.º 13/2020 e pela Lei n.º 11/2015, bem como de acordo com as alíneas 3) e 7) do n.º 5 do artigo 14.º, o n.º 3 do artigo 26.º, e as alíneas 1) e 2) do n.º 1 do artigo 28.º da 
Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica), alterada pela Lei n.º 11/2015, os adquirentes seleccionados podem ser excluídos do concurso. 

Assim, os referidos candidatos a habitação económica devem apresentar defesa escrita e todas as provas testemunhais, materiais, documentais ou demais provas que sejam 
favoráveis à sua defesa, no prazo de 10 dias, a contar da data de publicação do presente anúncio. 

Caso não seja apresentada defesa escrita no prazo fixado, ou a mesma não seja aceite pelo Instituto de Habitação, nos termos das alíneas 1) e 2) do n.º 1 do artigo 28.º da 
referida Lei, os adquirentes seleccionados serão excluídos do concurso. 

Caso necessite de consulta, poderão, durante as horas de expediente, contactar a Sr.a Wong através do telefone n.º 2859 4875 (Ext. 753). 
Instituto de Habitação, aos 8 de Agosto de 2022. 

A Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, substituta
Wu Lai Fong

ANEXO
Nome do candidato Número do boletim 

de candidatura
Número do 

processo Fundamento de facto Fundamento de direito

NG LAI IN 81201911173 315/EAS/2021

Não foram apresentados, dentro do prazo fixado, 
os documentos necessários para a apreciação 
substancial

De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 
13/2020, e com o n.º 3 do artigo 26.º e a alínea 2) 
do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da 
habitação económica), alterada pela Lei n.º 11/2015

IEONG CHI WAI 81201913668 316/EAS/2021
HOI KAM MEI 81201937540 541/EAS/2021

CHAN KIM MAN 81201929375 15/EAS/2022
CHOI KA IENG 81201933231 16/EAS/2022

IENG FOK CHAK 81201928533 26/EAS/2022
FONG SU SAM 81201901688 73/EAS/2022

CHONG MENG FAI 81201906151 100/EAS/2022
LEI KAM KIN 81201937016 158/EAS/2022
KUN PUI KEI 81201911613 159/EAS/2022

CHAO WENG 81201922091 243/EAS/2021

O representante do agregado familiar e o elemento 
do agregado familiar foram proprietários e elemento 
do agregado familiar que venderam uma fracção de 
habitação económica, não tendo o requerimento de 
autorização a título excepcional sido autorizado

De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 
13/2020 (Alteração à Lei n.º 10/2011 - Lei da 
habitação económica), bem como a alínea 7) do n.º 
5 do artigo 14.º e a alínea 1) do n.º 1 do artigo 28.º 
da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica), 
alterada pela Lei n.º 11/2015CHAN KUAI IONG 81201919511 121/EAS/2022

O elemento do agregado familiar foi proprietário 
que vendeu uma fracção de habitação económica, 
não tendo o requerimento de autorização a título 
excepcional sido autorizado

CHAO IOK TENG 81201937611 89/EAS/2022

O elemento de agregado familiar  figura noutro 
boletim de candidatura, ao qual o IH tenha au-
torizado a compra ou com o qual tenha celebrado 
contrato-promessa de compra e venda de uma 
fracção, não tendo o requerimento de autorização 
a título excepcional sido autorizado

De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 
13/2020 (Alteração à Lei n.º 10/2011 - Lei da 
habitação económica), bem como a alínea 3) do n.º 
5 do artigo 14.º e a alínea 1) do n.º 1 do artigo 28.º 
da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica), 
alterada pela Lei n.º 11/2015

NG IOK CHON 81201910510 186/EAS/2022

Nos cinco anos anteriores à data de apresentação 
da candidatura e até à data de escolha da fracção, 
os elementos de agregado familiar são  co-promi-
tentes-compradores e comproprietários de fracção 
autónoma com finalidade habitacional na RAEM

De acordo com o n.º 2 e 4 do artigo 3.º da Lei n.º 
13/2020, a alínea 1) do n.º 8 do artigo 14.º da Lei n.º 
10/2011 (Lei da habitação económica), alterada pelas 
Lei n.º 13/2020 e Lei n.º 11/2015, bem como a alínea 
1) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da 
habitação económica), alterada pela Lei n.º 11/2015
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Técnico de manutenção morre durante 
inspecção de elevador no Wynn Palace

lamentou o acidente de trabalho 

fatal e afirmou que vai prestar 

apoio nos assuntos relacionados 

com a indemnização, tendo 

também ordenado à entidade 

empregadora a suspensão de 

todas as obras no local, bem 

como a apresentação do relatório 

de investigação do acidente.

D.C

ACIDENTE

Um técnico de manutenção, 

identificado como um 

trabalhador não-residente, de 51 

anos, de nacionalidade filipina, 

morreu ontem num acidente que 

envolveu um elevador no Hotel 

Wynn Palace, no Cotai.

As autoridades policiais 

receberam ontem uma denúncia 

de um guarda de segurança 

relatando que o acidente ocorreu 

por volta das 7h. Os bombeiros 

chegaram ao local e encontraram 

o corpo do homem na sala de 

máquinas com ferimentos graves 

na cabeça, que terá ficado 

prensada no elevador.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 

a vítima e outro colega estavam 

IFT ORGANIZOU PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO ONLINE 
PARA PROFISSIONAIS DE TURISMO 
DOS PAÍSES LUSÓFONOS

O Instituto de Formação Turística de Macau (IFT) 

realizou em meados de Junho um programa online 

de formação intitulado “Capacity Building for 

Sustainable Cultural Heritage Management”, que foi 

dirigido aos profissionais de turismo dos países de 

língua portuguesa, compreendendo responsáveis nos 

ministérios de turismo dos governos locais, agências de 

turismo locais e gestores e responsáveis pela supervisão 

dos recursos do património cultural. De acordo com o 

Centro Global para a Educação e Formação em Turismo 

do IFT, o programa atraiu, com o apoio do Fórum para 

a Cooperação Económica e Comercial entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa, a participação de 17 

representantes de sete países de língua portuguesa. 

Vários profissionais do turismo e da educação da China 

e regiões da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ também 

assistiram no evento. A formação teve foco em temas 

como Gestão do Património Cultural e Avaliação do 

Impacto do Património, sendo que “os recursos do 

património cultural são valiosos para a comunidade e a 

indústria turística e devem ser bem protegidos e geridos 

para assegurar a sua sustentabilidade”, destacou o IFT.

Mais de mil antigos trabalhadores da Suncity 
reclamam pagamentos acordados com a empresa

Mais de mil 
trabalhadores 
despedidos do Grupo 
Suncity denunciaram 
atrasos no pagamento 
de compensações no 
seguimento da crise 
da promotora de jogo 
após a detenção do 
seu antigo director 
executivo Alvin 
Chau. A notícia foi 
revelada ontem 
pela Allin Media. 
O chefe do Centro 
de Serviços ntegrados 
de Macau da Casa 
dos Trabalhadores 
da Indústria do Jogo, 
Pak Kin Pong, pediu a 
atenção e intervenção 
das autoridades 
perante esta situação.

DINIS CHAN

dinis.chan@pontofinal-macau.com

O 
grupo Sunci-
ty mergulhou 
numa crise 
após a deten-
ção do antigo 

director da empresa, Alvin 
Chau. Segundo a Allin Me-
dia, mais de mil trabalha-
dores da Suncity sofrem de 
atrasos relativamente ao 
pagamento de compensa-
ções.

De acordo com os fun-

cionários afectados pelo en-
cerramento da promotora 
de jogo, mais de mil traba-
lhadores foram instados a 
assinar um acordo no qual 
teriam direito a uma com-
pensação pecuniária aquan-
do da cessação de actividade 
do grupo em Dezembro do 
ano passado.

No acordo firmado pre-
via-se que a compensação, 
incluindo um salário em 

atraso e indeminização por 
despedimento, seria pago 
em três prestações, aufe-
ridas respectivamente no 
final de Janeiro, Setembro 
e Dezembro. No entanto, o 
contrato celebrado não foi 
respeitado por parte da em-
presa, levando os trabalha-
dores a mostrarem-se preo-
cupados devido ao atraso 
prolongado no pagamento 
pelo facto de a Suncity não 

ter cumprido rigorosamente 
o que se tinha estabelecido. 
Alguns trabalhadores ape-
nas receberam a primeira 
prestação compensatória de 
35% do montante no final 
de Julho, enquanto outros 
só receberam 10% a 20% do 
valor acordado, referiram os 
trabalhadores afectados, ci-
tados pela Allin Media.

Para o chefe o Cen-
tro de Serviços Integra-
dos de Macau da Casa dos 
Trabalhadores da Indús-
tria do Jogo, Pak Kin Pong, o 
pagamento da compensação 
em três prestações “não faz 
sentido”, defendendo que as 
autoridades deveriam prestar 
atenção à situação e terem al-
gum tipo de intervenção.

Os antigos trabalhado-
res da promotora de jogo ex-
plicaram que a assinatura do 
acordo foi feita com o receio 
de serem dispensados “sem 
receber um tostão”, e que 
não esperavam uma grande 
quantidade de compensação 
mas apenas recuperar parte 
de uma compensação que 
lhes era devida. Frisaram 
ainda que, devido ao impac-
to da epidemia, muitos deles 
estão com uma necessida-

de urgente de dinheiro para 
sustentar financeiramente 
as suas famílias.

Apesar de muitos tra-
balhadores terem tentado 
entrar em contacto com a 
Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais (DSAL), 
nunca receberam uma res-
posta concreta das autori-
dades, fazendo com que os 
trabalhadores se sentissem 
impotentes num beco sem 
saída.

O responsável da or-
ganização de defesa dos di-
reitos dos trabalhadores do 
sector de jogo lembrou que, 
no início do ano, os traba-
lhadores ainda apresenta-
vam uma atitude respeitosa 
à entidade empregadora, 
considerando agora que eles 
têm sido muito tolerantes.

No que diz respeito à 
reclamação comunicada pe-
los trabalhadores junto à 
DSAL, o organismo afirmou 
que já lançou uma investiga-
ção sobre a situação e, uma 
vez verificada a veracidade 
das acusações aduzidas pelo 
atraso no pagamento, as au-
toridades irão iniciar os pro-
cessos administrativos e ju-
diciais de acompanhamento.

a proceder a uma vistoria 

periódica aos elevadores junto ao 

átrio norte do hotel. Durante a 

operação e enquanto o elevador 

estava a descer, a cabeça da 

vítima terá ficado presa entre o 

elevador e o piso, segundo os 

bombeiros, tendo o caso sido de 

imediato comunicado à Direcção 

dos Serviços para os Assuntos 

Laborais (DSAL) e à Polícia 

Judiciária (PJ).

Depois do acidente, o pessoal da 

DSAL deslocou-se de imediato 

ao local em causa, tendo a 

investigação preliminar indicado 

que o acidente ocorreu quando 

o operário filipino estava a 

realizar uma obra de reparação 

no equipamento mecânico.

Num comunicado divulgado 

ontem pela DSAL, o organismo 
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PMEs preocupadas com redução de quotas 
para contratação de TNR

A
lgumas pequenas e 
médias empresas 
(PME) manifesta-
ram-se preocupa-
das com o corte das 

quotas para a contratação de tra-
balhadores não-residentes (TNR) 
por parte das autoridades, bem 
como uma eventual falta de mão-
-de-obra, nomeadamente para 
postos de trabalhos que exigem 
um horário mais prolongado e 
trabalho mais duro, como na res-
tauração.

A continuação do aumento da 
taxa de desemprego, que atingiu 
actualmente 4,8% entre os resi-
dentes, é uma das razões que le-
varam a sociedade a pedir a saída 
dos TNR e “devolver os empregos 
aos residentes”. No entanto, na 
perspectiva das PME, a limitação 
de quotas aprovadas para TNR 
poderá afectar a operação dos 
estabelecimentos comerciais, 
particularmente aqueles com pe-
quena dimensão de negócio e que 
se localizam nas zonas habitacio-
nais.

“Quanto à redução da quota 
para TNR, os estabelecimentos 
de restauração são os mais afec-
tados. É difícil para eles recruta-
rem pessoal com altos salários, e 
os postos implicam sempre um 

grande volume de trabalho que 
exige força física, e há cada vez 
menos locais que querem entrar 
nesta indústria”, adiantou um 
profissional do sector, em entre-
vista ao Jornal Ou Mun.

Salientando que o sector tem 
vindo a apelar e querer mais re-
sidentes a prosseguir a carreira 
nesta área, o responsável des-
tacou, entretanto, que a vonta-
de de os jovens se dedicarem à 
restauração é muito baixa. “An-
tes ou depois do surgimento da 
pandemia, verifica-se uma falta 
de recursos humanos no sector”, 
lamentou. Frisou ainda que o Pla-
no de abonos provisórios para o 
incentivo à contratação de resi-
dentes desempregados, lançado 
pela Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais (DSAL), não 
atraiu muita participação na in-
dústria da restauração devido à 
carência de candidatos.

Para o profissional da restau-
ração, o corte contínuo dos TNR é 
como “estrangular” a sua explo-
ração de negócio, apontando que 
determinadas profissões, como 
cozinheiros, não são atraentes 
para os jovens. “Principalmente 
os cozinheiros de comida chine-
sa. Os alunos locais de restaura-
ção aprendem a cozinha ociden-

tal, e não há talentos da cozinha 
chinesa no território”, exempli-
ficou.

Recorde-se que existem ac-
tualmente 162 mil trabalhadores 
não-residentes no território, en-
tre os quais, 39 mil funcionários 
estão a trabalhar no sector de ho-
téis e restaurantes. O mesmo sec-
tor registou uma perda de recursos 
humanos não residentes de 2.500 
pessoas na primeira metade deste 
ano, e 34 mil TNR saíram de Macau 
desde o início da pandemia.

Citando os dados das autori-
dades, que indicam que o número 
da população desempregada na 
RAEM é de 13,9 mil pessoas, ou-
tro responsável das PME, que não 
se quis identificar, questionou: 
“Caso o Governo reduza as quotas 
e mande sair todos os 160 mil TNR 
do mercado, poderão os residen-
tes sustentar o funcionamento de 
várias indústrias que estão a con-
tratar TNR? A maioria dos desem-
pregados actuais trabalhavam nas 
salas VIP, estarão dispostos para 
trabalhar na restauração, constru-
ção ou nos serviços domésticos?”.

Relativamente à política de 
contratação de TNR, a DSAL as-
segurou que os trabalhadores lo-
cais têm prioridade no emprego, 
e “apenas quando não existem 
recursos humanos locais adequa-
dos ou suficientes é que os TNR 
serão considerados como um su-
plemento temporário”.

O responsável espera que o 
Governo mostre mais flexibilida-
de com a quota aprovada para os 
TNR em certos postos de trabalho, 
lamentando que “os residentes 
não estejam dispostos a receber 
qualquer oferta de emprego e fa-
zem sempre uma selecção”. “De 
facto, muitos TNR estão a fazer 
trabalhos que os residentes não 
querem fazer”, disse.

Na sua opinião, as autorida-
des não devem diminuir direc-
tamente as quotas em geral, mas 
sim analisar os dados para calcu-
lar a escassez de mão-de-obra em 
diversos sectores. “Para os postos 
mais escolhidos pelos residentes, 
como no domínio de educação, 
finanças e trabalho administrati-
vo, a quantidade de empregadores 
não residentes deve ser rigorosa-
mente examinada e limitada, para 
as pessoas de Macau preencherem 
as vagas. Para outros, a quota de 
TNR deve ser devidamente relaxa-
da”, salientou.
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INCUMPRIMENTO 
NOS EMPRÉSTIMOS 
DAS PME SOBE 32% 

O incumprimento das pequenas e 

médias empresas (PME) de Macau 

no pagamento de empréstimos nos 

primeiros seis meses aumentou 32% 

em comparação com o semestre 

anterior, segundo dados oficiais 

ontem divulgados. O valor dos 

empréstimos não pagos até junho 

atingiu 690,7 milhões de patacas, 

indicou a Autoridade Monetária de 

Macau em comunicado. Na mesma 

nota destaca-se que decresceu 

o montante dos novos créditos 

aprovado às PME pelos bancos de 

Macau até Junho, tanto em relação 

ao semestre anterior (-37,5%) como 

em comparação com o primeiro 

semestre de 2021 (-61%). O total 

dos novos créditos aprovados foi de 

7,6 mil milhões de patacas. A crise 

económica causada pela pandemia 

de covid-19, que se traduziu em 

restrições fronteiriças e confinamentos 

parciais, teve um impacto significativo 

em Macau. As autoridades avançaram 

com apoios às PME, com a abertura 

de linhas de crédito bonificado, tendo 

recorrido à reserva financeira, que 

serviu também para financiar ajudas 

à população.

RUSGA LEVOU 
À DETENÇÃO 
DE 16 PESSOAS 
POR SUSPEITA 
DE COMÉRCIO PARALELO

Os Serviços Alfândega (SA) 

informaram que, na noite do dia 9 

de Agosto, os agentes dos SS e do 

Corpo de Polícia de Segurança Pública 

(CPSP) realizaram uma rusga num 

edifício industrial na zona norte e 

descobriram actividades de comércio 

paralelo numa das unidades desse 

edifício. No local foram interceptadas 

16 pessoas suspeitas de envolvimento 

em actividades de comércio paralelo, 

tendo sido apreendidos cerca de 

500 quilos de alimentos congelados 

(estômago de boi) com um valor 

estimado de cerca de 110 mil patacas. 

Após a investigação, as autoridades 

descobriram que os alimentos 

congelados tinham sido adquiridos no 

mercado de Macau e armazenados 

na unidade com o objectivo de 

serem contrabandeados para fora 

do território por praticantes de 

comércio paralelo. Os 16 indivíduos 

detidos no local são residentes de 

Macau e do Continente, incluindo 

um dos principais responsáveis, 

um funcionário e 14 praticantes de 

comércio paralelo. Nos termos da lei, 

os 16 indivíduos envolvidos foram 

acusados pelos SA, podendo ser 

condenados e sujeitos a uma multa 

máxima de 50 mil patacas, sendo 

que as mercadorias apreendidas serão 

também declaradas a favor da RAEM.

A saída de trabalhadores 
não-residentes (TNR) está 
a preocupar as pequenas 
e médias empresas (PME) 
devido à escassez de pessoal 
e baixa vontade dos locais 
em preencher determinados 
postos de trabalho. O sector 
da restauração, no qual cerca 
de 25% dos actuais TNR estão 
a trabalhar, mostrou-se mais 
preocupado pelo corte de 
quotas de contratação. Nesse 
sentido, as PME esperam 
que haja mais flexibilidade 
na aprovação de quotas em 
determinadas indústrias de 
modo a garantir recursos 
humanos suficientes para 
continuar o desenvolvimento 
dos respectivos sectores.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com
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As recomendações de...

Joe Tang
Escritor

Nuno 
Sardinha 
da Mata
Advogado

•
LIVROS: 

•
LIVROS: 

FILMES: 

• •
SÉRIE: 

•
SÉRIE: 

“Snow Crash”,
de Neal 
Stephenson

Revela 
um mundo 

de realidade 
virtual, 
interessante 
mas obscuro”

“The Road”

“Finch”

“Survival 
Family”

“Doom: 
The Politics 

of Catastrophe”, 
de Niall Ferguson

Leva-nos 
a olhar para a história 
e para o contexto dos 
desastres humanos 
enfrentados de vez 
em quando”

“Pôr do Sol”

Uma 
charge 

portuguesa 
à cultura 
de novelas 
portuguesas 
que está 
presente 
na Netflix”

“Oryx and Crake”, 
de Margaret Atwood

“Klara and the Sun”, 
de Kazuo Ishiguro

Também sobre 
o mesmo 

núcleo mas sob o 
ponto de vista de um 
robot de inteligência 
artificial”

A história 
de como 
o nosso 
mundo 
acaba e 
qual o 
valor da 
nossa 
civilização”

Fala sobre 
o problema 
democrático 

que o Brasil enfrentou. 
Como país de língua 
portuguesa que se 
relaciona com Macau, 
o brasil não é estranho 
para nós, mas sabemos 
muito pouco sobre ele”

“The Prague 
Sonata”, 
de Bradford 
Morrow

Um 
romance 
de 

Bradford Morrow 
que gira à volta 
da música e da 
guerra” “A History of China”, 

de Morris Rossabi

“I’m Into You”, 
de Doart

Porque 
é um artista 
de Macau que 

anda lá fora a fazer 
pela vida. E é meu 
filho!”

•
MÚSICA: 

Um filme que, 
apesar de 
nomeado para 12 

categorias dos Óscares, 
acabou por ‘apenas’ 
ganhar o de melhor 
realizador. Mas, no meio 
do Covid, parece ter 
passado despercebido. 
Valeu. Para ver e rever. 
Também no Netflix”

FILME: 

•
“The Power
of the Dog”
REALIZAÇÃO Jane Campion
ARGUMENTO Jane Campion, 
Thomas Savage
CAST Benedict Cumberbatch, 
Geneviève Lemon

Essencial
para quem 
quer 
perceber 
o país onde 
vive”

Li os livros 
originais de 

Asimov há anos, 
mas esta criação 
adaptada deu-me uma 
perspectiva diferente 
sobre o mesmo tópico 
- o futuro da civilização 
humana, o que é 
bastante interessante 
e inspirador”

“Democracia em Vertigem”

“Foundation”
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Portugal aguarda 
informação da OMS 
sobre novo vírus 
detectado na China

SAÚDE PÚBLICA

A Direcção-Geral da Saúde de Portugal está 

em articulação com as autoridades de saúde 

internacionais sobre o novo vírus detectado 

na China, aguardando mais informação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 

eventuais medidas a considerar.

Um estudo científico revelou a detecção 

deste novo vírus de origem animal, da 

família dos Henipavírus, em 35 pessoas 

nas províncias chinesas Shandong (leste) 

e Henan (centro). O vírus, para o qual 

actualmente não há vacinas ou tratamentos, 

foi detectado por meio de amostras 

recolhidas da garganta de doentes que 

tiveram contacto recente com animais, 

e está associado a sintomas como febre, 

cansaço, tosse, perda de apetite, dores de 

cabeça e musculares, e náuseas, segundo 

o jornal oficial Global Times, que cita um 

artigo publicado por cientistas da China 

e Singapura no New England Journal of 

Medicine, uma das mais prestigiadas revistas 

médicas do mundo.

Questionada pela agência Lusa sobre se 

Portugal já está a tomar algumas medidas 

de prevenção, a Direcção-Geral da Saúde 

afirmou que já recebeu a informação do 

alerta pelo Centro Europeu de Prevenção 

e Controlo das Doenças (ECDC). A DGS 

refere que nas actividades de ‘Epidemic 

Intelligence’ o alerta foi divulgado “como 

habitualmente” pela rede de autoridades de 

saúde, laboratório de referência nacional 

e outros parceiros nacionais, tendo a 

autoridade nacional de saúde estabelecido 

articulação com a OMS e o ECDC.

Habitualmente, neste tipo de alerta, a OMS 

e ECDC desencadeiam a abordagem para a 

validação do alerta, confirmação e avaliação 

de risco conjunta e harmonizada e eventuais 

medidas a considerar nos diferentes países 

europeus, refere a DGS numa resposta 

escrita à Lusa. “Tendo em conta que o 

alerta não foi efetuado pelas autoridades 

chinesas, mas sim no contexto de uma 

publicação científica, o procedimento 

internacional deste tipo de alerta requer esta 

abordagem inicial da OMS, pelo que, a DGS, 

assim como as autoridades de saúde dos 

restantes países aguardam mais informação 

da OMS e do ECDC”, salienta.

O Global Times refere que investigações 

posteriores revelaram que 26 dos 35 

doentes desenvolveram sintomas clínicos, 

aos quais se somam irritabilidade e vómitos. 

Segundo o portal de notícias estatal The 

Paper, o henipavírus é uma das principais 

causas emergentes do salto de doenças 

de animais para seres - humanos - um 

processo designado zoonose - na região da 

Ásia - Pacífico.

Exército chinês vai patrulhar “regularmente” 
as águas em torno de Taiwan

O Exército de Libertação 
Popular (ELP) “vai 
organizar patrulhas 
regulares de combate” 
nas águas ao redor de 
Taiwan, anunciou um 
porta-voz do exército 
chinês, citado ontem 
pela imprensa estatal.

S
hi Yi, porta-voz 
do Comando do 
Teatro Leste, dis-
se que os recentes 
exercícios milita-

res chineses, que incluíram o 
uso de fogo real e lançamen-
to de mísseis, “atingiram os 
seus objetivos” e “testaram 
efectivamente a capacidade 
de combate” das Forças Ar-
madas chinesas. Após a visita 
da líder do Congresso norte-
-americano, Nancy Pelosi, 

sas e potências estrangeiras 
alcancem os seus objetivos”, 
concluiu.

Na semana passada, 
Pequim anunciou várias 
sanções contra Pelosi e sus-
pendeu mecanismos de coo-
peração com Washington em 
questões judiciais, alterações 
climáticas, repatriação de 
imigrantes ilegais, assistên-
cia judiciária criminal e luta 
contra crimes transnacio-
nais.

A China, que descre-
veu a visita de Pelosi como 
uma “farsa” e “deplorável 
traição”, reivindica sobera-
nia sobre a ilha e considera 
Taiwan uma província rebel-
de, desde que os nacionalis-
tas do Kuomintang se retira-
ram para lá, em 1949, depois 
de perderem a guerra civil 
contra os comunistas.

PELOSI AFIRMA QUE EUA 

NÃO VÃO PERMITIR 

QUE CHINA ISOLE TAIWAN

A presidente da Câmara dos 
Representantes dos Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, afir-
mou ontem que os norte-a-
mericanos não vão permitir 
que a China isole Taiwan, na 
sua primeira conferência de 
imprensa após visitar aquela 

ilha na semana passada. Pe-
losi observou que o objectivo 
da sua visita era reafirmar “a 
forte relação” entre os Es-
tados Unidos e Taiwan com 
base nos “status quo”.

A democrata acrescen-
tou que a viagem também 
serviu para mostrar o seu 
respeito pelo “sucesso” eco-
nómico e “entusiasmo” do 
povo taiwanês pela demo-
cracia norte-americana, di-
zendo que se sentia “muito 
orgulhosa” da delegação do 
Congresso dos Estados Uni-
dos que liderou durante a vi-
sita à Ásia.

Na semana passada, Pe-
losi fez uma digressão pela 
região, acompanhada por 
vários congressistas norte-
-americanos, que a levou a 
Singapura, Malásia, Taiwan, 
Coreia do Sul e Japão. A líder 
da Câmara dos Representan-
tes dos Estados Unidos indi-
cou ontem que se apresentou 
com “humildade” e “res-
peito para ouvir, aprender”. 
“Fui lá com os pontos de vis-
ta que o Presidente [dos Es-
tados Unidos, Joe Biden] ha-
via proposto e que partilhei 
com franqueza e respeito”, 
destacou.

Joe Biden admitiu na se-
gunda-feira estar “preocu-
pado” com a implantação de 
armas da China em torno de 
Taiwan, embora dizendo não 
acreditar que vá mais longe. 
Em todos os momentos, a 
Casa Branca procurou dis-
tanciar-se da visita e ressal-
tou que foi uma decisão pes-
soal de Pelosi.

a Taiwan, Pequim anunciou 
manobras militares ao redor 
da ilha, que duraram quase 
uma semana.

Os exercícios, de uma 
intensidade inédita em vá-
rias décadas, incluíram o 

bloqueio do espaço aéreo e 
marítimo em seis áreas da 
costa de Taiwan. Taipé des-
creveu as manobras da China 
como um bloqueio da ilha e 
uma “irresponsabilidade”.

Shi Yi explicou que as 
forças do Comando de Ope-
rações do Teatro Oeste “vão 
proteger resolutamente a 
soberania nacional e a inte-
gridade territorial” da China.

O porta-voz do minis-
tério da Defesa chinês, Tan 
Kefei, afirmou que as mano-
bras constituem um “pode-
roso impedimento às forças 
separatistas de Taiwan e à 

interferência estrangeira”, 
e acrescentou que as ações 
militares chinesas são “ne-
cessárias e justificadas para 
proteger a soberania de 
Taiwan”. Tan acrescentou 
que os exercícios militares 
foram realizados “de acordo 
com as leis e práticas nacio-
nais e internacionais” e que 
o “processo de reunifica-
ção é imparável”. “Estamos 
dispostos a exercer máxima 
sinceridade e os melhores 
esforços para alcançar a reu-
nificação pacífica, mas o ELP 
não vai dar espaço para que 
forças separatistas taiwane-
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Este artigo foi publicado originalmente em 

inglês na Macau News Agency/MNA

•
Uma avaliação de risco das relações 

Pequim-Taipé após a visita de Pelosi

A 
visita de Nancy Pelosi a Taiwan 
aumentou, sem dúvida, as ten-
sões Pequim-Taipé desde agora 
até ao final de 2023 mas, mais 
importante ainda, consolidou a 

determinação da China continental em usar 
a força, se necessário, para lidar com o fu-
turo político de Taiwan no período após as 
eleições presidenciais de Taiwan no início de 
2024.

A visita de Pelosi foi caracterizada pela 
sua ideologia liberal e pela presunção poli-
ticamente problemática de que a República 
Popular da China (RPC) não faria nada pre-
judicial ao interesse de Taiwan. O seu elogio 
aberto e reconhecimento de Taiwan sob o 
governo do Partido Democrático Progressis-
ta (PDP) criou uma impressão irreversível de 
que o governo dos EUA já tinha alterado a sua 
política de “uma só China”, embora a lide-
rança dos EUA tenha insistido que a política 
de “uma só China” permaneceu intacta. 

A curto prazo, a China já conduziu exer-
cícios militares em seis zonas em torno da 
ilha de Taiwan, o que implica que Pequim de-
monstra como um bloqueio militar parcial e 
temporário pode e irá facilmente afectar ne-
gativamente a economia de Taiwan. Alguns 
voos aéreos e barcos de pesca de Taiwan tive-
ram de desviar imediatamente as suas rotas 
durante estes três dias. 

Se um bloqueio militar em larga escala 
fosse conduzido, a economia de Taiwan fica-
ria paralisada e a confiança da sociedade seria 
seriamente abalada.

Mais importante ainda, os exercícios 
militares chineses perto de Taiwan estão a 
tornar-se um fenómeno normal, levantando 
o espectro de um possível conflito militar ou 
acidente entre os dois lados.

A China proibiu as importações de al-
guns frutos de Taiwan para o continente en-
quanto criticava os principais líderes do PDP 
como “traidores”, incluindo Tsai Ing-wen e 
Hsiao Bi-khim. 

As críticas abertas de alguns líderes do 
núcleo do PDP têm tremendas implicações 
políticas. No caso de uma reunificação pací-
fica ou forçada de Taiwan, seria muito pro-
vável que os actuais líderes do núcleo do PDP 
fossem politicamente “castigados”. 

O caso dos radicais de Hong Kong que 
agitaram o movimento anti-extradição em 
Hong Kong durante a segunda metade de 
2019 foi um bom exemplo. Todos esses líde-

melhorar as relações Pequim-Taipei, o KMT e 
outras forças azuis, como o Novo Partido, po-
dem e devem ser utilizados pelo PDP e pelos 
EUA como intermediários úteis e construti-
vos.

Infelizmente, até ao momento, o PDP 
adopta uma posição abertamente anti-Chi-
na, que não é de modo algum favorável às re-
lações Pequim-Taipei. Pior ainda, a política 
explicitamente pró-EUA e pró-Japão do PDP 
não augura nada de bom para as suas relações 
com o continente. Fazer Taiwan parecer um 
representante dos EUA faria provavelmen-
te com que a república insular se deparasse 
cada vez mais com um cenário ucraniano 
em que um Estado tampão não conseguisse 
emergir, em primeiro lugar, para se defender 
das ameaças russas, por um lado, e para evi-
tar que a Ucrânia se tornasse um agente da 
aliança pró-EUA, por outro.

Para os EUA, os seus decisores políticos 
na China continental e em Taiwan não deram 
ouvidos aos bons conselhos do diplomata 
veterano Henry Kissinger, que tem aconse-
lhado constantemente a liderança dos EUA 
a separar a sua política externa em relação à 
China da política interna americana.

É lamentável que a administração Biden 
se agarre a uma posição abertamente anti-
-China do governo Donald Trump, sem se 
tornar muito mais sofisticada, por um lado, 
ao reinar nas forças radicais em Taiwan e, por 
outro, sem adoptar uma política de envolvi-
mento construtivo em relação às autoridades 
do continente que lidam com Taiwan.

Em suma, as relações tensas entre os 
dois Estreitos são hoje um resultado directo 
da visita de Pelosi, que já gerou uma imagem 
irreversível de que o governo dos EUA mudou 
e abandonou a sua política de uma só China. 
Pior ainda, a partir de agora até às eleições 
presidenciais de Taiwan no início de 2024, os 
exercícios militares conduzidos pelo PLA em 
torno de Taiwan tornar-se-ão um fenómeno 
regular e normal, aumentando assim a pro-
babilidade de acidentes e conflitos milita-
res. O momento mais crítico seria as eleições 
presidenciais em Taiwan no início de 2024. 
Se o KMT regressasse à posição presidencial, 
as relações Pequim-Taipei tomariam uma 
reviravolta para melhor. Se o PDP continuar 
a dominar a cena política de Taiwan sem 
adoptar uma política muito mais sofisticada 
em relação à China continental, a “recupe-
ração” militar da “soberania” da RPC sobre 
Taiwan tornar-se-ia cada vez mais possível 
e inevitável.

pido a Taiwan militarmente, capturando os 
principais “traidores” e conduzindo a um 
processo de reunificação vigoroso. Seria pou-
co provável que os EUA interviessem militar-
mente se o “ataque” chinês continental fos-
se rápido, eficaz e paralisante para a oposição 
de Taiwan dentro de um período de tempo 
muito curto. Dada a crescente disparidade 
militar entre a China continental e Taiwan, 
uma “ocupação” militar rápida de Taiwan 
pelo continente tornar-se-ia uma possibili-
dade realista.

Seria pouco provável que os EUA e o Ja-
pão interviessem rapidamente para ajudar 
Taiwan a resistir a qualquer recuperação mi-
litar rápida da soberania da China continen-
tal sobre a república insular.

Acrescentar à rápida recuperação da so-
berania da China continental sobre Taiwan 
seria a possibilidade de activistas pró-reu-
nificação lançarem um movimento político 
que dividisse a sociedade de Taiwan em duas 
partes, uma pró-China e a outra anti-China. 

Uma esperança para uma resolução pa-
cífica das relações Pequim-Taipei é a de ex-
plorar rapidamente um modelo de reunifi-
cação pacífica. As autoridades do continente 
insistem no “um país, dois sistemas” em que 
Taiwan seria capaz de manter o seu exército 
e ter algum grau de autonomia externa. Ou 
seja, Taiwan continuaria a usufruir das suas 
relações diplomáticas existentes com outras 
partes do mundo. Se os líderes políticos de 
Taiwan tomassem realmente uma viragem 
para melhor, adoptando o consenso de 1992 
entre o continente e Taiwan, seria provável 
que se fizessem concessões por parte do con-
tinente. Inversamente, se o PDP continuar a 
adoptar uma política de linha dura em rela-
ção à RPC, o resultado seria provavelmente 
catastrófico.

Uma política sensata do PDP em relação à 
China - que agora é inexistente, uma vez que 
se opõe ao consenso de 1992 - é contar com 
os intermediários para mediar as suas rela-
ções com o continente. Tais intermediários 
podem incluir empresários de Taiwan, alguns 
dos principais líderes do KMT em quem o lado 
continental confia, e talvez académicos de 
peso pesado que tenham boas relações tanto 
com o lado continental como com o lado de 
Taiwan.

O ataque constante do PDP ao KMT é 
natural e compreensível do ponto de vista 
do mercado eleitoral. Mas da perspectiva de 

res do núcleo tiveram de ser punidos como 
um efeito de demonstração sobre outros lo-
calistas de Hong Kong. Taiwan não é nem 
será excepção a esta regra, especialmente 
porque a RPC atribui uma imensa importân-
cia à sua soberania sobre Taiwan.

Os exercícios militares em torno da ilha 
de Taiwan significam que a RPC não é de for-
ma alguma um “tigre de papel”, uma vez que 
alguns políticos e estrategas dos EUA pode-
rão interpretar mal. O Exército de Libertação 
do Povo (ELP) conduziu exercícios militares 
e testes de mísseis fora das águas de Taiwan, 
o que significa que tem a forte capacidade e 
capacidade de “capturar” de volta Taiwan se 
os líderes da RPC optarem por uma solução 
como último recurso para lidar com o futuro 
de Taiwan.

Pelosi está agora a ser sancionada pela 
RPC. Dado o seu sentimento anti-China, Pe-
losi e os seus conselheiros calcularam mal as 
consequências involuntárias da sua visita. A 
consequência não intencional mais impor-
tante é aumentar a determinação da China, 
especialmente da facção da linha dura, em 
utilizar a força militar para reunificar Taiwan 
se os meios pacíficos estiverem a encontrar 
dificuldades crescentes. A facção conserva-
dora da linha dura no continente foi reforça-
da pela sua visita irresponsável, calculando 
os cenários em que a China recorreria à força 
militar para reunificar Taiwan, se necessário.

A partir de agora até às eleições presi-
denciais de Taiwan no início de 2024, as re-
lações entre Pequim e Taipé permanecem 
política e militarmente instáveis. Pequim 
está provavelmente a exercer pressão cons-
tante sobre Taiwan, especialmente antes das 
eleições autárquicas e prefeituras no final de 
2022, para mostrar ao povo de Taiwan que 
não é de modo algum um “tigre de papel”, 
que o PDP deve mudar a sua estratégia, e que 
o campo azul como o Kuomintang (KMT) de-
fenderia a necessidade de Taiwan adoptar um 
apaziguamento em vez de uma estratégia de 
confronto com a China continental.

As eleições presidenciais de 2024 em 
Taiwan serão um ponto de viragem muito 
crítico. No caso de uma vitória contínua do 
PDP, as relações Pequim-Taipei manter-se-
-iam tensas. Pior ainda, se o PDP colocar uma 
plataforma eleitoral anti-China e ganhar as 
eleições presidenciais, a China continental 
provavelmente consideraria um ataque rá-
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“Macau está doente, muito doente.
E a enfermidade é bem mais profunda e 
grave que a Covid-19.
Macau perdeu a alma e o coração.
Só uma cidade sem alma e coração 
protesta contra a possibilidade de distribuir 
umas migalhas a quem delas mais 
necessita.
E recusa essas migalhas com o pretexto de 
o destinatário não possuir um cartão.
Quem aqui trabalha, quem faz o que nós 
não queremos fazer, é abandonado nos 
momentos de maior necessidade e aflição.
Muito mais do que com o Executivo e 
a Assembleia Legislativa estou triste e 
zangado com a população de Macau.
O Executivo e a Assembleia Legislativa 
limitaram-se a fazer o que fez Pôncio 
Pilatos, lavar as mãos.
O alarido contra a possibilidade de matar 
a fome aos que aqui trabalham veio da 
sociedade.
A Macau que acolheu e alimentou os 
refugiados de tantas guerras, com muita 
dificuldade, deu lugar a uma cidade 
sôfrega na busca de mais e mais dinheiro.
Para mim, só para mim.
O outro está cá por favor para me servir.
O egoísmo, o ser humano empedernido, 
tomaram conta da que já foi Cidade do 
Santo Nome de Deus.
Estou triste, revoltado e apreensivo.
Triste e revoltado porque esta não é a 
Macau que eu tanto amei.
Apreensivo porque esta Macau, longe da 
retórica vazia, segue o caminho oposto a 
uma sociedade harmoniosa.
A harmonia só se alcança com 

solidariedade, quando todos vêem as suas 
necessidades mais básicas satisfeitas, 
quando há justiça na repartição da riqueza.
Macau está doente.
E este sim é um vírus letal.”

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

“Andamos a copiar o pior dos norte-
americanos em quase tudo. Já cá chegou 
uma coisa a que chamam «apropriação 
cultural», importada de lá. Como ficou 
patente nas disparatadas mas duríssimas 
críticas feitas a uma actriz portuguesa 
alegadamente «não negra» por se ter 
atrevido a fazer um penteado que deve 
ser exclusivo de «pessoas negras» como 
marca «identitária». 
Reivindicar a perpetuação de estereótipos 
associados em exclusivo a determinados 
segmentos éticos é uma forma repugnante 
de neo-racismo, acolhida com simpatia 
por intelectuais da ocidental praia. «Uma 
cultura, historicamente suprimida e 
minorizada, tem seus elementos roubados 
e seus sentidos apagados pela cultura que 
sempre a dominou», perora uma dessas 
sumidades, em português macarrónico. 
Dando putativa caução académica a 
quem combate a suposta «canibalização 
cultural». 
Uma alegada «não negra» com rastas 
pratica, portanto, «canibalismo cultural». 
A Portugal estas coisas chegam sempre 
com algum atraso: há dois anos, uma ex-
ministra sueca foi acusada disso pela turba 
ululante que fala em cultura sem fazer a 
menor ideia do significado de tal palavra.
É caso para perguntar se este fluxo neo-

racista funciona nos dois sentidos. Gerando 
também brados de indignação contra 
«pessoas negras» que usem madeixas 
loiras. Como o senhor que surge nesta 
fotografia só a título de exemplo.”

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

“Não entendo estas pessoas que propõem, 
usando a opinião de outros, uma paz que 
amordace a Ucrânia e lhe retire um terço 
do território para a gestão indirecta (ou 
directa) da Rússia, tudo para não ofender 
Putin, um fascista imperialista corrupto até 
à medula. E alegam que ceder a Putin a 
acabar com as sanções é uma questão de 
humanismo e racionalidade.
Das duas uma, ou não percebem que 
estabelecer na Ucrânia uma pax podre 
segundo a vontade de Putin é abrir a 
porta para que ele vá invadir outros países 
do Báltico à procura de outras pax podres 
- e servir de modelo para outros países 
imperialistas atacarem pequenos países 
fronteiriços que cobiçam; ou percebem 
mas não querem saber porque, afinal, 
vivia-se aqui muito bem no Ocidente 
durante a guerra fria quando a Rússia  
estrangulava os povos de leste. Nem a 
primeira nem a segunda hipótese abonam 
a favor de uma pessoa que ocupa um 
cargo de importância no panorama 
cultural, económico e, por isso, político, 
do país. São os ‘líderes’ e as ‘elites’ que 
temos. Daí o estado a que chegámos. 
(este senhor com esta ideia de humanismo 
foi ministro da educação de Guterres)”

BEATRIZ ALCOBIA
IP Azul
https://ipbeatrizja.blogspot.com/
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75 ANOS DE INDEPENDÊNCIA. Crianças de várias escolas agitam a bandeira nacional indiana como parte dos 75 anos da independência 
da Índia. O Primeiro-Ministro indiano apelou ao povo para hastear a bandeira nacional em todas as casas como parte de uma campanha 
chamada ‘Har Ghar Tiranga’ (Tricolor em todas as casas) durante as celebrações do Dia da Independência da Índia. A Índia celebra o 75º 
aniversário da sua independência do poder britânico a 15 de Agosto de 1947. JAGADEESH NV/EPA

A história nem sempre 
é escrita por vitoriosos. 
É igualmente escrita 
por vencidos. A visita da 
oradora Nancy Pelosi a 
Taiwan é um exemplo 
típico de como um 
egoísta egocêntrico saiu 
à procura de lã e voltou 
para casa tosquiado. 
A resposta de Pequim 
foi cuidadosamente 
calibrada, mas 
excepcionalmente forte. 
Não tentou obstruir o voo 
de Pelosi, como alguns 
tinham especulado, 
mas na sequência da 
sua chegada a Taipé a 
2 de Agosto, Pequim 
anunciou que iria 
conduzir exercícios aéreos 
e marítimos em seis 
áreas à volta da ilha que 
selariam efectivamente 
Taiwan durante três 
dias consecutivos. A 
viagem mal orientada do 
orador norte-americano 
a Taiwan deu um tiro 
pela culatra tanto em 
Washington como em 
Taipé, dando a Pequim a 
oportunidade de mostrar 
as suas capacidades 
militares, ao mesmo 
tempo que constituía um 
incentivo para acelerar os 
esforços de reunificação 
e mostrar que a questão 
de Taiwan importa acima 
de tudo.

ZHOU BO

South China Morning Post

Apesar dos seus 
próprios problemas, os 
especialistas temem 
que Xi Jinping ainda 
opte por pagar um preço 
elevado pelos seus 
objectivos políticos, o 
que teria consequências 
devastadoras para a 
economia mundial. 
Mesmo sem guerra, o país 
já enfrenta uma série de 
problemas económicos: 
políticas anti-epidémicas 
rigorosas têm travado 

o desenvolvimento 
económico, a crise 
habitacional está 
a agravar-se, e o 
envelhecimento da 
população continua a 
acelerar. Ao mesmo 
tempo, Xi Jinping 
vê os EUA como um 
obstáculo vicioso ao 
desenvolvimento da 
China através de guerras 
comerciais. Tentativas 
de romper com a 
dependência ocidental 
levantaram novas 
questões. Uma verdadeira 
guerra com Taiwan 
mergulharia a China nas 
profundezas da crise.

FLORIAN MÜLLER

Süddeutsche Zeitung

Os perfis do LinkedIn 
analisados pela Forbes 
revelam ligações 
significativas entre a 
empresa-mãe da TikTok, 
ByteDance, e o braço de 
propaganda do governo 
chinês, que tem vindo 
a investir fortemente 
na utilização das redes 
sociais para ampliar a 
desinformação que serve 
o Partido Comunista 
Chinês. Os meios de 
comunicação estatais 
chineses têm uma 
grande presença em 
plataformas como o 
Facebook, Instagram, e 
Twitter, mas até agora 
têm estado relativamente 
silenciosos no TikTok. 
As pessoas passam mais 
tempo no TikTok hoje do 
que em qualquer outra 
aplicação. Nos últimos 
meses, a aplicação tem 
sido aclamada como 
um poderoso motor 
da cultura americana e 
emergiu rapidamente 
como um actor crítico no 
nosso discurso eleitoral 
e cívico. Os perfis do 
LinkedIn levantam mais 
preocupações de que a 
China possa usar a ampla 
influência cultural de 
TikTok nos EUA para 
os seus próprios fins, 
um receio que levou 
uma coorte de políticos 
americanos, incluindo 
o antigo presidente 
Donald Trump, a apelar à 
proibição da aplicação em 
2019.

FORBES

Emily Baker-White
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MICHAEL SHARE
Professor da Universidade de Macau, 

especialista em História da Rússia

•

Cartas do Báltico III: 

Cruzeiro na era da covardia e da guerra

E
nquanto estou sentado nesta ma-
nhã de domingo solarengo, tenho 
sentimentos muito contraditó-
rios. Estou muito feliz por este 
ter provado ser um cruzeiro de 

sucesso e agradável ao longo das costas do 
Báltico e do Mar do Norte, cobrindo portos 
como Estocolmo, Copenhaga, Gdansk, Oslo, 
Bergen, e outros. Até agora, tenho escapado 
ao temido vírus da Covid-19, uma vez que 
temos sido testados diariamente. Contu-
do, lamento que dentro de alguns dias este 
cruzeiro termine, e serei empurrado para os 
horrores do nosso ambiente actual, nomea-
damente o Mundo da Pandemia e da Guerra. 
Tenho também uma série de observações que 
gostaria de partilhar no que poderá ser a mi-
nha última “carta do Báltico”. 

Nos últimos cinco séculos, o Báltico tem 
sido um mar de guerras e batalhas, de rivali-
dades nacionais e impérios. Há cinco séculos, 
a principal potência do Báltico era a Dinamar-
ca, que controlava a Noruega, grande parte 
do sul da Suécia, a costa norte da Alemanha, 
e várias ilhas estrategicamente críticas no 
próprio Mar Báltico. Depois, numa série de 
guerras com a Dinamarca, a Suécia suplantou 
a nação, e o Báltico tornou-se praticamente 
um lago sueco. Na realidade, durante gran-
de parte do século XVII, a Suécia foi uma das 
grandes potências da Europa. Depois, no final 
desse século, a Suécia e a Rússia lutaram pelo 
controlo do Báltico durante a Grande Guer-
ra do Norte. A Rússia emergiu como o mes-
tre do Báltico, e assim permaneceria, apesar 
dos graves desafios de Napoleão e Hitler nos 
nossos tempos modernos. Com o colapso do 
comunismo e da União Soviética, o controlo 
soviético do Báltico tornou-se efectivamente 
o controlo russo. A Dinamarca, membro da 
NATO, guardou a porta da frente do Báltico, e 
três novos membros da NATO emergiram da 
admissão da Estónia, Letónia e Lituânia. No 
entanto, o verdadeiro mediador do poder no 
Báltico continuou a ser a Rússia, como tinha 
sido desde 1722, ou cerca de trezentos anos. 

Este ano, 2022, marcou uma mudan-
ça nas relações internacionais, e no pró-
prio Báltico. A Covid-19 e a invasão russa da 
Ucrânia mudaram tudo. A Covid-19 fechou 
fronteiras à medida que os países instituíam 
quarentenas que restringiam a entrada de 
cidadãos e não cidadãos em si. A esperan-
ça de que o vírus acabasse em 2021 desmo-
ronou-se como uma nova e mais infecciosa 
variante Omicron se espalhou rapidamente 

A central 
[Zaporizhzhia] foi 

capturada pelas forças russas no 
início de Março, mas ainda é gerida 
pelos seus técnicos ucranianos. 
Se esta central for danificada, 
a catástrofe poderá atingir ou 
mesmo exceder a escala da 
catástrofe atómica de Chernobyl 
em 1986, que libertou a queda de 
energia nuclear em toda a Europa e 
no mundo”

Báltico acabaria subitamente, substituído 
pela sua inimiga NATO. O território contro-
lado pela Rússia seria reduzido até ao fim do 
Golfo da Finlândia (São Petersburgo), e o pe-
queno enclave de Kaliningrado. Com a adição 
da Finlândia, as fronteiras da Rússia com os 
países da NATO mais do que duplicariam, e ao 
longo da sua fronteira ocidental crucial. Tan-
to a Finlândia como a Suécia são potências 
militares de média dimensão com exércitos 
e marinhas fortes, reforçando o arsenal de 
defesa da NATO. Assim, a invasão e a guerra 
na Ucrânia revelaram-se altamente contra-
producentes na expansão das fronteiras da 
NATO com a Rússia, em vez do contrário. 

A própria guerra instalou-se num im-
passe prolongado de Verão. A ofensiva russa 
no Donbass parou em grande parte quando as 
forças russas tomaram as restantes cidades 
nas províncias de Lukhansk e Donetsk. Pare-
cem largamente incapazes, devido à falta de 
homens ou equipamento para irem mais lon-
ge na Ucrânia central, ou tomarem a grande 
cidade de Kharkiv. Com a ajuda militar oci-
dental, incluindo drones, armas anti-tan-
que, e mísseis anti-aéreos, a Ucrânia con-
seguiu lançar uma poderosa contra-ofensiva 
na sua região sul. Mas as forças ucranianas 
não conseguiram recapturar a grande cidade 
de Kherson, que é o seu principal alvo. Con-
tudo, as forças de resistência ucranianas as-
sassinaram figuras políticas pró-russas em 

Kherson limitando as deserções. Muito peri-
gosamente, as ogivas de artilharia atingiram 
as linhas de alta tensão na Central Nuclear 
de Zaporizhzhia, a maior central nuclear da 
Europa. A central foi capturada pelas forças 
russas no início de Março, mas ainda é gerida 
pelos seus técnicos ucranianos. Se esta cen-
tral for danificada, a catástrofe poderá atin-
gir ou mesmo exceder a escala da catástrofe 
atómica de Chernobyl em 1986, que libertou 
a queda de energia nuclear em toda a Europa 
e no mundo. Numa nota mais positiva, qua-
tro navios navegaram dos portos ucranianos 
do Mar Negro, transportando alimentos vi-
tais - milho e outros grãos - para Estados em 
desenvolvimento famintos no Médio Orien-
te e em África. Antes da invasão, a Rússia e 
a Ucrânia representavam em conjunto quase 
um terço das exportações globais de trigo. Os 
observadores prevêem uma longa guerra pela 
frente, sem qualquer indicação de um vence-
dor militar à vista, ou qualquer movimento 
real no sentido de negociações. 

Ao deixar este cruzeiro, no final da pró-
xima semana, regressarei a Hong Kong e 
Macau. Lá voltarei às fronteiras fechadas, 
ao medo, e às quarentenas. Hong Kong pa-
rece ter-se estabelecido numa versão revis-
ta de uma política europeia de “viver com o 
vírus”, pois tem cerca de 4000 novos casos 
por dia. Consequentemente, Hong Kong está 
lentamente a abrir-se ao mundo à medida 
que facilita as suas medidas de quarente-
na para talvez 4+3 dias. Macau ainda está a 
tentar manter a política Covid-0 da China, e 
provavelmente não irá reduzir a sua política 
de quarentena dos actuais sete dias. Receio 
enfrentar o isolamento durante as próximas 
semanas, ainda desconhecidas.

por todo o mundo. Temendo que o gover-
no pró-ocidental do Presidente Volodymr 
Zelensky aderisse à aliança ocidental da 
NATO, em finais de Fevereiro as forças russas 
atravessaram as fronteiras norte, leste e sul 
da Ucrânia, marcando a primeira invasão de 
um Estado europeu soberano por outro des-
de 1945. Em reacção, a Suécia, não-alinhada 
e neutra em todas as guerras desde 1814, e a 
sua vizinha Finlândia, também firmemente 
não-alinhada desde 1945, candidataram-se 
ambas à adesão à NATO. As suas candida-
turas chocaram o mundo inteiro. Com a sua 
admissão, o domínio russo de longa data do 
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CARNEIRO
Carta do Dia: A Imperatriz, que 
significa Realização. 
Amor: Evite ser tão dependente da 
pessoa amada. Valorize-se mais.
Saúde: Possibilidade de ser 
afetada por dores de ouvidos. 
Cuidado.
Dinheiro: Pode receber elogios. 
Verá a importância que tem o seu 
trabalho.
Números da Sorte: 4, 12, 25, 28, 
39, 44

TOURO
Carta do Dia: 2 de Copas, que 
significa Amor.
Amor: Pode surgir aquele novo 
amor por que o seu coração tanto 
esperava. Saúde: Coma mais 
legumes e fortaleça o organismo. 
Dinheiro: Fase favorável no que 
respeita ao dinheiro. Amealhe. O 
seguro morreu de velho!
Números da Sorte: 1, 15, 19, 23, 
37, 42 

GÉMEOS
Carta do Dia: A Lua, que significa 
Falsas Ilusões. 
Amor: Deixe as preocupações de 
lado e dê mais atenção à família, 
ela merece!
Saúde: Cuidado com os excessos 
alimentares. Pode ter uma crise 
de fígado.
Dinheiro: Terá uma nova 
oportunidade para dar um passo 
importante, mas tenha cuidado. 
Proteja-se de promessas falsas.
Números da Sorte: 2, 8, 21, 34, 
38, 41

CARANGUEJO
Carta do Dia: 2 de Ouros, que 
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Passe mais tempo junto da 
família. Ganhe novas energias.
Saúde: Combata a falta de ânimo 
comendo bananas e maçãs. Dão 
energia rápida.
Dinheiro: Período mais difícil 
no trabalho. Jogue sempre pelo 
seguro. 
Números da Sorte: 5, 9, 12, 19, 
24, 37

LEÃO
Carta do Dia: O Papa, que 
significa Sabedoria. 
Amor: Com sabedoria conseguirá 
superar a desavença com um 
familiar. 
Saúde: Sem preocupações. 
Continue a alimentar-se bem.
Dinheiro: Se anda a gastar de 
mais, feche os cordões à bolsa. 
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 
28, 37

VIRGEM 
Carta do Dia: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios.
Amor: Se errou, reconheça que 
errou. A teimosia não leva a lugar 
nenhum. 
Saúde: Para perder peso tome chá 
verde com gengibre fresco ralado.
Dinheiro: Seja inteligente na 
gestão das finanças. Gaste apenas 
o que pode. 
Números da Sorte: 1, 18, 23, 27, 
28, 46

BALANÇA  
Carta do Dia: 5 de Espadas, que 
significa Avareza. 
Amor: Pense mais nos sentimentos 
do seu par. Concentre-se em fazê-
lo feliz.
Saúde: O negativismo faz 
mal à saúde. Afaste os maus 
pensamentos.
Dinheiro: Não seja avarenta. A 
generosidade pode trazer-lhe 
valiosas recompensas.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 
36, 47

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Rainha de Espadas, 
que significa Melancolia, 
Separação. 
Amor: Alguns conflitos podem 
resultar numa separação. Se 
quer evitá-la, acalme-se. Seja 
carinhosa.
Saúde: Evite o nervosismo, pois 
pode afetar a saúde.
Dinheiro: É conveniente que mude 
de atitude. Tristezas não pagam 
dívidas.
Números da Sorte: 7, 8, 21, 29, 
36, 45

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: É importante que esteja 
presente nos encontros de família. 
Podem estar a sentir a sua falta.
Saúde: Proteja os seus ossos 
tomando cálcio diariamente.
Dinheiro: Possibilidade de 
problemas no trabalho. Tudo 
acabará bem. Coragem! 
Números da Sorte: 9, 11, 28, 29, 
36, 41

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Ouros, que significa Pessoa Útil, 
Maturidade.
Amor: Pode ser útil a uma 
pessoa próxima que atravessa um 
problema.
Saúde: É conveniente que perca 
alguns quilos. Faça uma pequena 
dieta. 
Dinheiro: Concentre-se nas suas 
funções e desempenhe-as com 
prazer. O trabalho correrá melhor. 
Números da Sorte: 7, 15, 23, 35, 
37, 42

AQUÁRIO
Carta do Dia: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. 
Amor: Evite dar ouvidos a 
terceiros. Ouça mais o seu 
coração. 
Saúde: Observe a natureza e 
recupere a harmonia interior.  
Dinheiro: Período equilibrado nas 
finanças. Desfrute desta fase.
Números da Sorte: 1, 13, 17, 29, 
35, 49

PEIXES
Carta do Dia: Valete de Copas, 
que significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Os amigos podem estranhar 
a sua ausência. Não se afaste. 
Saúde: Ajude a prevenir a anemia 
comendo fígado e espinafres.
Dinheiro: Boa fase para refletir 
sobre a sua vida financeira.
Números da Sorte: 9, 13, 20, 29, 
39, 47/ h
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Cerâmicas 
de Shiwan 
no Museu de Arte 
de Macau
Shiwan é uma região situada na cidade 
de Foshan no Sul da província de 
Guangdong. Durante o século XVI, a 
produção cerâmica foi influenciada pela 
tecnologia proveniente das províncias 
centrais da China. 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. 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. 
A exposição estará patente no Museu de 
Arte de Macau até 13 de Novembro.

27.08 | Sáb. | 11H 
Boonie Bears: Blast into the Past • China, 2019

26.08 | Sex. | 19h30
Josee, o Tigre e o Peixe‧Japão, 2021

28.08 | Dom. | 11h
Terra Willy
França, 2019

27.08  |  Sáb.  |  14h30 
Jackie & Oopjen
Países Baixos, 2020

25.08  |  Qui.  |  19h30
Yuli • Espanha /Cuba /Reino Unido /Alemanha, 2019

Centro Cultural de Macau 
Pequeno Auditório

mop60

Cinema 
InspirARTE 
em FestaInspirARTE 

no Verão do CCM: 
Tempos criativos 
para todos

Festival 
Chong 
Chao
10 de Setembro

A arte como conceito invisível 
A exposição de Dave Shao na AFA faz parte da “Randomly Intentional” - Série de Exposições de Arte Conceptual 
e explora a ligação e racionalidade da arte como uma “forma material” e um “conceito invisível” através das obras 
experimentais de dois jovens artistas nascidos nos anos 90. Durante os estudos de Shao, o artista foi inspirado 
pela “Estética Relacional” e começou a criar uma série de trabalhos experimentais de vídeo e instalação. Esta 
exposição actual “Where? The City U Never Feel Enough” é uma série de instalações de objectos aparentemente 
aleatórios que utilizam objectos do quotidiano e paisagens como materiais criativos, desafiando os padrões 
estéticos das obras de arte tradicionais e convidando o público a participar numa experiência de arte conceptual 
que subverte a estética estabelecida. A exposição estará parente no Macau Art Garden até 11 de Setembro.
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RUSH HOUR 2 – 20h30

Just Remembering

Cinemax

TDM Canal Macau

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:30  RTPi Live

16:10  Ouro Verde Sr.2

17:00  Conferência de Imprensa Saúde 
(Directo)

18:10  Treze Dias Longe Do Sol 
(Repetição)

19:00  A Herdeira Sr.1

20:00  Telejornal

20:45  Cobra: Cyberwar Sr.2 - Fim

21:40  Treze Dias Longe Do Sol

22:30  TDM News

23:05  Hitler - A Atracção Fatal da 
Alemanha - Fim

23:55  Telejornal (Repetição)

00:40  TDM News (Repetição)

01:15  RTPi Directo

TDM Entretenimento

06:29  Open

06:30  Singing China (Repeat)

07:00  Macau Pop Music 2022

07:30  It’s My Life

09:05  Goddess Taimu and White Tea 
Fairy

09:30  TDM Focus

09:31  Salute to Good Old Melodies

10:25  Dance World (Repeat)

10:50  Our People, Our Life

11:10  AIBOU: Tokyo Detective Duo 
(Season 16)

12:00  Master in the House

13:15  The colorful life of Macau 
people

13:30  Health Consultations

14:00  Repeat of Good Morning Macau

14:30  TDM Focus

14:31  Home For Summer (Repeat)

15:20  Maritime Silk Road

16:10  Dance World (Repeat)

16:40  AIBOU: Tokyo Detective Duo 
(Season 16) (Repeat)

17:30  Singing China

18:00  Zombie Dumb (Season 2)

18:25  It’sMyLife(Repeat)

20:00  Star of Outlook

20:30  Brooklyn Nine-Nine Season 5

21:00  Craftsman

21:50  Mr. Wu’s Tale of Collectibles

22:00  Darkest Hour

00:05  Dance World (Repeat)

00:30  Singing China (Repeat)

01:00  Close

TDM Desporto

06:59  Open

07:00  Sport News

07:15  FIFA Futsal World Cup Lithuania 
2021TM : Thailand vs Portugal (Repeat)

09:05  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup) - Korea vs China - 
Women’ s Single - Final ( edited version)

10:40  Sports Weekly Highlight

10:50  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup) - Korea vs China - 
Women’ s Double - Final ( edited version)

12:15  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup) - Korea vs China - 
Women’ s Single - Final ( edited version)

13:05  Sports Memory 4

13:10  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup) - Korea vs China - 
Women’ s Double - Final ( edited version)

14:20  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup) - Korea vs China - 
Women’ s Single - Final ( edited version)

16:20  Macau Sports 2022

17:00  2022 IIHF Ice Hockey World 
Championship : Finland vs USA - Seni 
Finals

19:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : New Zealand vs Mexico (Taped)

20:50  Sport News

21:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Japan vs Netherlands (Taped)

22:50  Sport News

23:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Ghana vs USA (Repeat)

01:00  Close

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

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

Vercoquin 
e o Plâncton
Boris Vian
E-primatur, 2021

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

UA GALAXY CINEMA

Mama’s Affair
12h20; 14h40; 17h; 19h20; 
21h40

Crayon Shinchan : the Tornado 
Legend of Ninja Mononoke
13h20; 15h30

Sumikkogurashi: The Little 
Wizard in the Blue Moonlight
10h40; 12h

Thor: Love and Thunder
10h50; 12h30; 13h15M 17h25; 
19h; 19h20; 21h30; 21h45

Bullet Train
14h45; 17h05; 18h30; 19h30; 
21h05; 21h50

Chilli Laugh Story
19h25; 21h50

Minions: The Rise of Gru
10h35; 15h35; 17h25

Doraemon The Movie: Nobita’s 
Little Star Wars 2021
15h15; 17h20

DETECTIVE VS. SLEUTHS
11h25; 19h40

Detective Conan Movie: The 
Bride of Halloween
13h25

Top Gun : Maverick
20h; 21h15

CINEMATECA PAIXÃO

Just Remembering
19h

A Hero
21h30

CINETEATRO MACAU

Doraemon The Movie: Nobita’s 
Little Star Wars 2021
14h; 17h45

Minions: The Rise of Gru
16h; 19h45

Chilli Laugh Story
21h30

Mama’s Affair
14h30; 19h15; 21h30

Crayon Shinchan : the Tornado 
Legend of Ninja Mononoke
16h45

Thor: Love and Thunder
14h15; 19h15; 21h30

Sumikkogurashi: The Little 
Wizard in the Blue Moonlight
16h30; 17h45
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Pyongyang declara vitória 
na luta contra a crise sanitária

O 
líder da Coreia do 
Norte, Kim Jong 
Un, declarou vitó-
ria na quarta-feira 
na luta contra a 

crise sanitária provocada no seu país 
pela covid-19. “Declaro solenemen-
te a vitória na máxima campanha 
de emergência anti-epidémica para 
exterminar o novo coronavírus que 

ONZE MORTOS E OITO 
DESAPARECIDOS EM SEUL 
DEVIDO ÀS CHUVAS 
MAIS FORTES EM 80 ANOS

Subiu para onze o número de mortos 
devido às inundações causadas pelas 
chuvas mais fortes a atingir Seul em 
80 anos, deixando ainda oito pessoas 
desaparecidas, disseram ontem 
autoridades locais. As inundações 
deixaram até agora seis mortos na capital, 
Seul, três no resto da província ocidental 
de Gyeonggi e outros três na província 
oriental de Gangwon, segundo a agência 
noticiosa sul-coreana Yonhap. Além disso, 
mais de cinco mil pessoas e quase três 
mil famílias tiveram de ser retiradas das 
suas casas em 46 cidades, vilas e aldeias, 
incluindo Seul. Muitas dessas pessoas 
vivem em caves inundadas pela chuva. 
Metade das pessoas que perderam a 
vida nos últimos dias viviam neste tipo 
de habitação. Em Seul existem cerca de 

200 mil habitações em caves, albergando 
5% de todas as famílias na capital, 
avançou a Yonhap. Partes de Seul, bem 
como da cidade portuária de Inchon e 
da província de Gyeonggi, registaram 
fortes chuvas de mais de 100 milímetros 
(mm) durante várias horas consecutivas 
na terça-feira. A precipitação excedeu 
mesmo 140 milímetros (mm) numa hora 
no distrito de Dongjak de Seul, a chuva 
mais forte registada em 60 minutos 
desde 1942. As fortes chuvas provocaram 
inundações de casas, veículos, edifícios 
e estações subterrâneas, de acordo com 
a Yonhap. As chuvas atingiram também 
a Coreia do Norte, onde as autoridades 
emitiram alertas para o sul e oeste do 
país, avançou na terça-feira a televisão 
estatal KCTV. O jornal oficial Rodong 
Sinmun descreveu as chuvas fortes 
como potencialmente “desastrosas” e 
apelou a medidas para proteger terras 
agrícolas e impedir inundações causadas 
pelo rio Taedong, que passa pela capital, 
Pyongyang.

que a crise nacional foi “claramente 
causada pela loucura anti-republi-
cana de confronto dos inimigos que 
estão a tentar esmagar o nosso país 
ao incendiar a crise de saúde glo-
bal”, informou a Yonhap. “O facto 
de a zona próxima da linha da frente 
ser a fonte inicial do surto fez-nos 
sentir profundamente preocupa-
dos e desconfiados com a Coreia do 
Sul”, acrescentou durante o discur-
so ao comité, afirmando que “uma 
resposta forte” deve ser tomada em 
retaliação. “Se o inimigo continuar 
a fazer coisas perigosas que possam 
introduzir vírus na nossa república, 
responderemos erradicando não só 
o vírus mas também as autoridades 
sul-coreanas”, acrescentou Kim. 
Durante o pico da vaga da covid-19 
no país em maio, foram comunica-
dos até 200.000 casos num único 
dia. Desde o final de Julho, no en-
tanto, tem havido sucessivamente 
zero casos, o que levou Pyongyang a 
facilitar as medidas de isolamento.

PUB

NOVOS ATAQUES 
DE ARTILHARIA 
CONTRA CENTRAL 
NUCLEAR DE ZAPORIJIA 

Novos ataques de artilharia 
atingiram ontem a central nuclear 
de Zaporijia, com Ucrânia e Rússia 
a culparem-se mutuamente. Um 
membro da administração pró-russa 
daquela região do sul da Ucrânia, 
Vladimir Rogov, declarou que “os 
militantes [do Presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky] dispararam 
novamente contra a central nuclear 
de Zaporijia, a maior da Ucrânia e 
da Europa”. A empresa ucraniana 
que opera a central afirmou que 
os russos acertaram cinco vezes 
perto de um depósito de material 
radioativo. De acordo com as 
autoridades pró-russas, o nível de 
radioactividade depois dos ataques 
permanece normal. Zaporijia já 

tinha sido atacada duas vezes 
na semana passada, suscitando 
preocupação da comunidade 
internacional. Ambos os lados 
relatam que ontem os impactos 
provocaram um pequeno incêndio 
e ninguém ficou ferido, apesar de 
cinco outros projéteis terem caído 
ao pé de um quartel de bombeiros 
próximo da central. Vladimir 
Rogov afirmou que o ataque foi 
lançado de lança-’rockets’ e peças 
de artilharia pesada na margem 
oriental do rio Dniepre. Os militares 
russos controlam a central nuclear 
de Zaporijia, a maior da Europa, 
desde os primeiros dias da sua 
intervenção militar na Ucrânia. 
Moscovo acusou nos últimos dias 
os ucranianos de atacar a central 
e promover o “terrorismo nuclear”, 
enquanto a Ucrânia culpa a Rússia, 
ao manter tropas em Zaporijia, de 
criar uma situação perigosa para a 
Europa.

INCÊNDIO 
EM DISCOTECA 
NA TAILÂNDIA 
CAUSOU 
17 MORTOS E 29 
FERIDOS GRAVES

O número de mortos 

provocado pelo incêndio, 

na sexta-feira, numa 

discoteca perto da cidade 

turística de Pattaya, na 

Tailândia, subiu para 

17, enquanto 29 feridos 

permanecem no hospital, 

informaram ontem as 

autoridades locais. “A 17.ª 

vítima é uma oficial da 

marinha, de 40 anos”, 

anunciaram na rede social 

Facebook os socorristas do 

distrito de Sattahip, citando 

a unidade de queimados 

do Hospital Siriraj em 

Banguecoque, onde a 

mulher estava a receber 

tratamento. O incêndio 

deflagrou na “Mountain 

B”, uma discoteca a 

cerca de 180 quilómetros 

a sudeste da capital, 

segundo os bombeiros, que 

sublinharam terem sido 

necessárias mais de duas 

horas para controlar o fogo 

devido à grande quantidade 

de material inflamável 

dentro das instalações. 

Vídeos publicados 

‘online’ pelas equipas 

de salvamento mostram 

as instalações envoltas 

em enormes chamas e 

dezenas de pessoas a fugir 

do incêndio. Um relatório 

inicial de socorro falava 

de 13 mortes no local e 

cerca de 40 feridos. Outras 

quatro pessoas sucumbiram 

mais tarde aos ferimentos. 

Autoridades da província de 

Chonburi, onde a tragédia 

ocorreu, disseram ontem 

que 29 pessoas estão 

ainda no hospital, incluindo 

15 ligados a ventiladores. 

O dono da discoteca foi 

preso no sábado, antes 

de ser libertado sob 

fiança por um tribunal na 

segunda-feira. A presença 

nas paredes da discoteca 

de espuma acústica, 

destinada a isolar o ruído 

, favoreceu a propagação 

do fogo, segundo os 

socorristas. De acordo 

com uma investigação 

policial preliminar, a 

“Mountain B” tinha 

recebido autorização das 

autoridades para funcionar 

como restaurante, mas 

não como discoteca. No 

dia seguinte ao incêndio, o 

primeiro-ministro tailandês 

Prayut Chan-O-Cha pediu 

a imposição de padrões 

de segurança mais rígidos, 

sublinhando o impacto 

negativo do caso na 

imagem da Tailândia como 

destino turístico.

SINGAPURA REVÊ
EM BAIXA PREVISÃO 
PARA CRESCIMENTO 
DO PIB EM 2022

O Governo de Singapura reviu ontem em 
baixa a previsão para o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) da cidade-
estado em 2022, devido à inflação e ao 
cenário económico mundial. O Ministério 
do Comércio e Indústria de Singapura 

disse ontem esperar que o PIB da ilha 
cresça entre 3% a 4% este ano, abaixo 
da anterior previsão, que tinha sido 
fixada numa faixa entre 3% e 5%. Num 
comunicado, o ministério lembrou que 
o PIB de Singapura cresceu 4,4% no 
segundo trimestre, em comparação com 
igual período de 2021, um valor mais 
baixo do que o previsto (4,8%). Ainda 
assim, a economia da cidade-Estado 
de cerca de 5,7 milhões de habitantes 
cresceu mais do que o primeiro trimestre 
(3,8%), fechando a primeira metade 

do ano com um crescimento de 4,1%. 
Gabriel Lim, secretário permanente 
do Ministério do Comércio e Indústria, 
defendeu que o cenário económico 
mundial piorou desde as últimas 
projecções. “As pressões inflacionárias 
são maiores do que o esperado e, em 
consequência, as políticas monetárias 
mais agressivas nas suas restrições, o 
que deve pesar sobre o crescimento das 
economias desenvolvidas”, disse Lim 
num comunicado, citado pela imprensa 
local. A economia dos Estados Unidos 

entrou em recessão técnica em finais 
de Julho, uma vez que foram registadas 
duas quedas trimestrais consecutivas 
do PIB. A economia da Alemanha 
estagnou no segundo trimestre do ano, 
com crescimento zero do PIB, segundo 
estatísticas oficiais. Em 14 de Julho, 
Singapura aumentou a taxa de juro 
de referência pela quarta vez desde 
Outubro, após uma revisão em alta da 
previsão para a inflação anual pelas 
autoridades, que passou de um intervalo 
de 2,5 a 3,5% para 3% a 4% em 2022.

tinha feito incursões no nosso ter-
ritório e proteger a vida e saúde do 
povo”, disse o líder norte-coreano 
em declarações relatadas pela agên-
cia noticiosa KCNA. Por esta razão, o 
Governo norte-coreano decidiu re-
duzir o nível de quarentena de “má-
xima emergência” para um isola-
mento mais flexível, de acordo com 
a agência sul-coreana Yonhap. “O 
nosso partido e Governo avaliaram 
a atual situação de quarentena e (...) 
chegaram à conclusão de que a viru-
lenta crise epidémica que foi criada 
no país foi completamente resolvi-
da”, disse Kim no seu discurso ao Co-
mité Central do Partido Comunista.

A declaração de vitória contra 
a covid-19 é interpretada como um 
aparente triunfo contra a Coreia do 
Sul, uma vez que Pyongyang acusa 
Seul de ter introduzido o coronavírus 
SARS-CoV-2, que causa a doença co-
vid-19, a partir da fronteira entre os 
dois países. Kim Yo Jong, irmã mais 
nova do líder norte-coreano, disse 


