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Economia deverá 
encolher quase 30%

O Centro de Estudos do Departamento de Economia da 
Universidade de Macau apresentou ontem uma revisão à 

projecção macroeconómica para este ano, apontando para 
uma contração da economia da região entre os 26,4% e os 

29,2%. Segundo as previsões da equipa de investigação, as 
exportações de serviços deverão cair mais de 30% e a mediana 

dos salários deverá diminuir cerca de 1%.•P. 9

GOVERNO QUER POPULARIZAR 
NOVA LEI DE SEGURANÇA 
NACIONAL ENTRE OS JOVENS

Durante uma reunião com 
responsáveis da Aliança de Povo 
de Instituição de Macau, associação 
com ligação à comunidade de 
Fujian, o secretário para a Segurança 
contabilizou 16 áreas da sociedade de 
Macau que estarão sob os holofotes 
da nova lei da segurança nacional. 
Wong Sio Chak deu como exemplo 
a “segurança cultural”. A prioridade, 
no futuro, vai ser a “popularização” 
do diploma junto dos jovens, 
admitiu.•P. 4

AUMENTO 
DAS VIAS PEDONAIS 
NA MIRA DO EXECUTIVO 

Relativamente aos trabalhos 
referentes ao Planeamento Geral 
do Trânsito e Transportes Terrestres 
de Macau (2021-2030), o Executivo 
assume a proposta, no respectivo 
documento de consulta, do incentivo 
à deslocação ecológica e o aumento 
das vias pedonais. O planeamento 
de uma passagem pedonal do Posto 
Fronteiriço Qingmao ao Lido para 
aumentar a acessibilidade dos 
moradores da zona da Ilha Verde 
é um dos objectivos.•P. 5

Chefe do Executivo 
garante que Macau 
vai seguir instruções 
de Pequim na atribuição 
das licenças de jogo

O Governo de Macau “seguirá rigorosamente as instruções do Governo 
Central” na atribuição das concessões para a exploração de jogo nos casinos 
da região, assegurou Ho Iat Seng, numa reunião com Zhao Haishan, 
vice-governador da província de Hubei. No encontro, ambas as partes 
frisaram a importância da cooperação.•P. 3
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“Esta semana, o Secretário 
de Defesa dos EUA Lloyd 
Austin irá encontrar-se 
com o Secretário de Defesa 
filipino José Faustino 
Jnr no Hawai. Embora 
ostensivamente rotineiro, 
esta é outra jogada no 
perigoso jogo que o 
Presidente das Filipinas, 
Ferdinand Marcos Jnr, 
está a jogar. De facto, ao 
tentar equilibrar os laços 
com a China e os EUA, 
ele pode não conseguir 
ter o seu bolo e comê-lo 
também. Marcos quer 
tanto a protecção da 
segurança dos EUA como 
a manutenção de relações 
económicas vitais com 
a China, o principal 
parceiro comercial das 
Filipinas com o qual o 
comércio bilateral atingiu 
quase 50 mil milhões de 
dólares em 2019. A China 
é também a principal 
fonte de investimento 
estrangeiro das 
Filipinas. Provavelmente 
reconhecendo - tal como 
o seu antecessor Rodrigo 
Duterte - que a China 
estará sempre “lá”, 
Marcos comprometeu-
se a promover relações 
mais estreitas com 
a China. O problema 
é que a protecção da 
segurança dos EUA requer 
aparentemente um quid 
pro quo por parte das 
Filipinas. Os EUA querem 
posicionar os seus meios 
militares nas Filipinas, 
como parte da sua 
estratégia para contrariar 
o poder regional da China. 
Vai ser muito difícil para 
Manila equilibrar as 
relações com ambos sem 
arriscar os benefícios que 
desfruta de cada um”.

MARK J. VALENCIA

Analista político
South China Morning Post

“Para o mundo 
diplomático, o mês de 
setembro é marcado 
pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas, 
acompanhada de forma 
longínqua por grande 
parte dos cidadãos. 
Este ano a guerra da 
Ucrânia dominou as 
intervenções dos líderes 
mundiais, com presenças 
e ausências escrutinadas 
pela comunicação social 
e pelos debates públicos. 
Para nós, portugueses, não 
nos pode ser indiferente 
o trabalho do secretário-
geral das Nações Unidas, 
António Guterres, limitado 
na sua intervenção pela 
vontade dos países, 
mas conseguindo usar 
todos os meios para 
superar barreiras quase 
intransponíveis, como 
recentemente aconteceu 
com o transporte de 
cereais da Ucrânia ou 
a libertação de civis do 
complexo de Azovstal. 
É um esforço silencioso 
e muito lento, de que 
gostaríamos de ver 
mais resultados, mas 
a diplomacia requer 
tempo, muita resiliência e 
discernimento.

ANA PAULA LABORINHO

Diretora em Portugal da 
Organização de Estados 
Ibero-Americanos
Diário de Notícias

“O resultado das eleições 
em Itália (em que ganhou 
uma coligação de Direita 
que inclui um partido 
populista e outro de direita 
radical) é o primeiro 
motivo de preocupação 
e tem sido analisado por 
todo lado, como é normal. 
O que me surpreende 
não é a análise, mas o 
modo como os media se 
agarram a estereótipos, 
cometem erros primários 
de classificação politico-
ideológica e acabam a 
branquear o fascismo que 
querem estigmatizar. E, 
evidentemente, mostram 
desinteresse em analisar 
as causas reais de que 
44% dos italianos tenham 
votado numa coligação 
liderada por um partido 
com um programa de 
Direita radical”.

JOSÉ MIGUEL JÚDICE

Colunista
Expresso

OPINIÃO

“A Itália confirma o que tenho vindo 
a dizer: é o calcanhar de Aquiles da 
UE. Ainda assim, não creio que esteja 
para breve uma crise fatal para a UE. 
As diferenças e rivalidades no seio da 
coligação de direita que ontem ganhou as 
eleições podem, com o tempo, produzir 
uma ruptura e obrigar a novas eleições. É 
a Itália.
Porém, uma coisa é certa. O salto 
qualitativo de CEE para UEM com moeda 
única, reforço do controlo dos défices 
orçamentais de orientação pró-cíclica 
(em recessão, corta-se na despesa), 
liberalização do mercado de trabalho, 
exigência de privatizações e “reformas 
estruturais” de natureza neoliberal; 
tudo isso conduziu a um aumento da 
desigualdade no conjunto da UE, ao 
declínio do produto por habitante e 
à divergência dos países do Sul. No 
caso da Itália, um país que cumpriu 
exemplarmente as exigências de Bruxelas, 
a desindustrialização foi grave e as 

consequências sociais desastrosas. As 
vagas de imigração fizeram o resto.
Esta evolução negativa vai continuar, ou 
mesmo agravar-se, na sequência da crise 
político-militar, económica, financeira, 
social e ambiental que estamos a viver. Na 
falta de uma alternativa de esquerda para 
estas políticas - e ela não é possível no 
quadro dos Tratados - o descontentamento 
popular que se traduz em xenofobia e 
discurso de ódio será capitalizado pela 
extrema-direita. De nada adianta fazer 
apelos emocionados para que os partidos 
neo-fascistas não sejam «normalizados». 
A manutenção das políticas instituídas 
na UE farão o seu trabalho de sapa das 
democracias.
Uma frente política de esquerda que 
esteja preparada para organizar a retoma 
da economia no pós-euro, se e quando 
este implodir, seria um primeiro passo 
para podermos alimentar a esperança em 
melhores dias. Por agora, o horizonte é 
sombrio.
Sobre a Itália, seguir no Twitter o 
economista Philipp Heimberger a quem 
roubei o gráfico sobre a evolução 
das diferenças no PIB/hab da Itália 
relativamente à Zona Euro, à França e à 
Alemanha”.

JORGE BATEIRA
Ladrões de Bicicletas
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/

“Jair Bolsonaro vai repetir os actos do seu 
guru.
Afirmo-o assim, sem reservas.
Se Jair Bolsonaro for derrotado nas eleições 
do próximo domingo vai fazer exactamente 
o mesmo que fez Donald Trump.
Não sou eu a dizê-lo, a adivinhar.
Quem o disse foi Jair Bolsonaro.
Quando afirmou em comício que só 
abandonaria o Planalto morto ou preso.
Acrescentando que nunca o conseguiriam 
prender.
Como se tal não bastasse, apressou-se a 
esclarecer que se não tivesse pelo menos 
sessenta por cento dos votos expressos 
algo estaria muito errado na contagem dos 
votos.
Não vale a pena alimentar a esperança de 
uma suave transição de poder no Brasil.
Se Jair Bolsonaro perder, e vai perder, fará 
exactamente o mesmo que fez Donald 
Trump.
Com uma agravante – as forças da ordem 
no Brasil são muito leais e fiéis a Jair 
Bolsonaro.
Oxalá sejam os militares a exibir algum 
bom senso e espírito democrático.
Porque se assim não for a tragédia no 
Brasil tem tudo para ser muito superior à 
que todos assistimos nos Estados Unidos.”

PEDRO COIMBRA
Devaneios a Oriente
https://devaneiosaoriente.blogspot.com/
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FESTIVAL VEGETARIANO TAOÍSTA CELEBRADO EM BANGUECOQUE. Um homem coloca velas acesas em oração para adorar deuses e 
divindades chineses durante o Festival Vegetariano num templo chinês em Banguecoque, capital da Tailândia. O Festival Vegetariano, também 
conhecido como Festival dos Nove Deuses Imperadores, é uma celebração taoísta anual realizada durante o nono mês lunar do calendário 
chinês, caindo este ano de 26 de Setembro a 4 de Outubro. Durante o período de nove dias, os adoradores abster-se-ão de consumir carne e 
consumirão apenas comida vegetariana, e farão mérito, tudo visando a limpeza de seu corpo e mente. O festival é comemorado principalmente 
nos países do Sudeste Asiático – Diego Azubel/EPA
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Macau “seguirá rigorosamente as instruções do Governo Central” 
na atribuição das licenças de jogo

O Chefe do 
Executivo garantiu 
que o Governo de 
Macau vai seguir 
“rigorosamente” 
as instruções de 
Pequim na atribuição 
das concessões para 
a exploração dos 
casinos. Num encontro 
com Zhao Haishan, 
vice-governador 
da província de 
Hubei, Ho Iat Seng 
salientou que o 
objectivo é “assegurar 
o desenvolvimento 
saudável e ordenado 
dos sectores de 
turismo e de 
entretenimento”.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com O 
Governo de 
Macau “seguirá 
rigorosamente 
as instruções 
do Governo 

Central” na atribuição das 
concessões para a exploração 
de jogo nos casinos da região, 
assegurou Ho Iat Seng, numa 
reunião com Zhao Haishan, 
vice-governador da província 

de Hubei, que aconteceu na 
terça-feira.

Segundo uma nota do 
Governo, o Chefe do Execu-
tivo frisou, ao responsável 
de Hubei, que Macau “está 
empenhado em promover a 
diversificação adequada da 
economia”, bem como “os 
trabalhos relativos ao con-
curso público para a atribui-

ção das concessões para a ex-
ploração de jogos de fortuna 
ou azar em casino, frisando 
que seguirá rigorosamente as 
instruções do Governo Cen-
tral, no sentido de assegurar 
o desenvolvimento saudável 
e ordenado dos sectores de 
turismo e de entretenimento, 
com mais elementos não jogo 
e da indústria de convenções 

na Zona de Cooperação Apro-
fundada».

Por outro lado, Ho Iat 
Seng disse esperar que Macau 
aproveite as suas vantagens e 
desempenhe o papel de pla-
taforma sino-portuguesa no 
desenvolvimento da indús-
tria ‘big health’. O líder do 
Governo da RAEM sugeriu um 
reforço da cooperação com 
Hubei no futuro, uma vez que 
a província é “um importan-
te polo na região central do 
País, e com grande espaço de 
desenvolvimento”.

Zhao Haishan também 
elogiou o intercâmbio que 
Hubei e Macau têm tido e 
assinalou que, nos últimos 
anos, a província se tem em-
penhado no desenvolvimento 
de projectos de infra-estru-
turas e impulsionar o desen-
volvimento dos sectores de 
finanças, ciência e tecnologia 
e educação, mantendo um 
bom mecanismo de coopera-
ção com Macau, “reforçando 
o intercâmbio bilateral, e in-
dicou que muitas empresas 
desta província investem em 
Macau, contribuindo assim 
para a diversificação adequa-
da da economia de Macau”.
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RODSAT 
aceita pedidos 
para renovação 
de quota 
para circulação 
de veículos 
particulares 

PONTE DO DELTA

A Direcção dos Serviço para 

os Assuntos de Tráfego (DSAT) 

comunicou ontem que o Governo 

da RAEM começou a aceitar pedidos 

para renovação, por três anos, das 

quotas regulares para circulação de 

veículos particulares de Macau entre 

Macau e Hong Kong na ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau até às 17h do 

dia 21 de Outubro.

Para isso, todos os interessados 

devem, de acordo com as 

directrizes da DSAT, aceder à página 

electrónica https://app.dsat.gov.mo 

e preencher os dados necessários 

DSI EMITE O CERTIFICADO 
DE ASSOCIAÇÃO 
E FUNDAÇÃO 
POR VIA ELECTRÓNICA

A Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) 

passou a emitir, desde ontem, o certificado 

de associação e fundação por via electrónica. 

Assim, os residentes podem requerer o 

“Certificado de inscrição da associação 

ou fundação” através da “Conta Única de 

Macau”, podendo ainda optar por receber em 

formato electrónico, concretizando assim um 

tratamento caracterizado por “procedimento 

integral online” na comodidade de sua 

casa. Aos requerentes que reúnem os 

requisitos basta acederem à aplicação para 

telemóvel “Conta Única de Macau” ou página 

electrónica da DSI (www.dsi.gov.mo) com a 

sua “Conta Única de Macau” para tratar do 

“Certificado de inscrição da associação ou 

fundação” e, no acto do pedido, podem optar 

por receber o respectivo certificado, quer em 

suporte de papel (certidão em papel), quer 

em suporte electrónico (certidão electrónica). 

Nos termos da lei, a certidão electrónica tem 

os mesmos efeitos jurídicos que a certidão 

em papel, e será depositada na conta do 

requerente, servindo como documento 

comprovativo a apresentar pelo requerente a 

outros serviços públicos.

e exposições”. O objectivo é, 
lê-se no comunicado, “po-
tenciar o posicionamento de 
Macau como Centro Mundial 
de Turismo e Lazer na Gran-
de Baía de Guangdong, Hong 
Kong e Macau”.

No encontro, o Chefe do 
Executivo começou por subli-
nhar as “relações estreitas” 
entre Macau e Hubei e agra-
decer “o apoio e assistência 
do comité e do governo pro-
vincial de Hubei” no âmbi-
to da pandemia. Ho Iat Seng 
reiterou que o Governo de 
Macau vai continuar a adop-
tar, com “firmeza”, a política 
da “meta dinâmica de infec-
ção zero”.

Ho Iat Seng também fa-
lou sobre Hengqin, assina-
lando que “Macau e Guang-
dong têm-se empenhado em 
implementar uma série de 
medidas, incluindo a aplica-
ção de benefícios fiscais de 
uma taxa de 15% relativa ao 
imposto sobre o rendimento 
das empresas e ao imposto 
sobre o rendimento de pes-
soas singulares, com o intuito 
de atrair mais quadros quali-
ficados para desenvolver as 
quatro indústrias principais 

à renovação da quota e efectuar, 

de imediato, o pagamento de mil 

patacas. Uma vez pagas, as taxas 

não serão reembolsáveis. Caso o 

titular da quota não tenha concluído 

o registo de renovação ou não tenha 

pago a respectiva taxa, no prazo 

acima referido, a quota atribuída 

caduca após o termo do prazo de 

validade da quota inicial, sendo a 

mesma redistribuída.

Anunciado em Boletim Oficial da 

RAEM, o pedido para renovação 

de quota para circulação de 

veículos particulares na ponte 

Hong Kong-Zhuhai-Macau vem 

autorizar a aceitação do pedido de 

renovação das quotas regulares para 

circulação de veículos particulares 

de Macau entre Hong Kong e 

Macau anteriormente renovadas ao 

abrigo do anúncio da DSAT de 21 

de Agosto de 2019, bem como das 

quotas a 3 de Outubro do mesmo 

ano.

Refere ainda a DSAT que, além de 

apresentar o pedido de renovação 

por via online, os titulares da quota 

interessados devem ainda fazer a 

renovação das licenças emitidas 

pela China continental e Hong Kong. 

“Apenas os veículos que sejam 

possuidores de quota válida, das 

licenças “Closed Road Permit for 

Cross-boundary Vehicles (CRP)” e 

“International Circulation Permit 

(ICP)” emitidas pelo Departamento 

de Transportes de Hong Kong, do 

cartão de passagem fronteiriça de 

veículo, da etiqueta electrónica de 

permissão de passagem fronteiriça 

de veículo (RFID), emitidos pelos 

Serviços de Alfândega da RAEM, 

das licenças, licença provisória 

de condução e licença provisória 

do veículo, emitidas pelo interior 

da China, e dos seguros das três 

regiões, podem circular na ponte”.
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Âmbito da segurança nacional abrange 16 áreas 
da sociedade de Macau, aponta Wong Sio Chak

POLÍTICA

que a candidatura a habitação 
económica passe a ter carácter 
permanente; um seguro de saúde 
para toda a população de Macau e 
aperfeiçoar o sistema de garantia 
médica; fiscalização constante 
dos preços de mercado para pro-
teger os direitos dos consumido-
res; optimização da qualidade das 
obras públicas e foco na renova-
ção urbana; planeamento das po-
líticas de transporte e trânsito a 
longo prazo; atenção aos direitos 
e interesses dos idosos; elevação 
das vantagens competitivas dos 
jovens e salvaguarda dos direi-
tos e interesses dos professores; 
optimizar a protecção ambiental; 
promoção da reforma da admi-
nistração pública e implementa-
ção do regime de responsabiliza-
ção dos governantes; e construção 
da cidade inteligente.

O Chefe do Executivo garan-
tiu que as sugestões da Aliança 
de Povo de Instituição de Macau 
serão ouvidas no âmbito da ela-
boração das LAG do próximo ano. 
Ho Iat Seng salientou que o Go-
verno “atribui grande importân-
cia às mudanças no ambiente do 
mercado de trabalho”. 

No que diz respeito à for-
mação de quadros qualificados, 
o Chefe do Executivo sublinhou 
que a Zona de Cooperação Apro-
fundada entre Guangdong e Ma-
cau em Hengqin e a Grande Baía 
de Guangdong, Hong Kong e Ma-
cau “oferecem boas oportunida-
des de desenvolvimento a Macau, 
sendo também um novo espaço 
para os residentes, especialmen-
te para os jovens em termos de 
emprego, empreendedorismo e 
viver”. Ho Iat Seng frisou que a 
aprovação do regime jurídico de 
captação de quadros qualificados 
irá “contribuir para o desenvol-
vimento acelerado das quatro 
principais indústrias de Macau”. 
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O 
Governo reuniu-
-se na passada 
terça-feira com os 
responsáveis da 
Aliança de Povo de 

Instituição de Macau, associação 
ligada à comunidade de Fujian, 
para ouvir as suas sugestões rela-
tivamente à elaboração das Linhas 
de Acção Governativa (LAG) para 
2023. No encontro, a associação 
que está representada na Assem-
bleia Legislativa por Si Ka Lon, 
Song Pek Kei e Nick Lei, apresen-
tou 14 sugestões ao Governo, a 
primeira das quais tem a ver com 
a lei de segurança nacional. A as-
sociação pede o aperfeiçoamento 
da lei de segurança nacional “para 
assegurar a estabilidade social a 
longo prazo”. 

Na resposta, citada em comu-
nicado, Wong Sio Chak salientou 
que “esta revisão visa tornar esta 
Lei na espinha dorsal e na lei cen-
tral do sistema jurídico da RAEM 
em matéria da defesa da segurança 
nacional” e que “o conceito geral 

da segurança nacional é o mais 
importante”. 

O secretário para a Segurança 
contabilizou 16 áreas, tradicionais 
e não-tradicionais, que estarão 
dentro do âmbito da nova lei de se-
gurança nacional. Wong Sio Chak 
deu como exemplo a “segurança 
cultural”, incluindo a educação, “a 
qual ocupa um lugar de relevância 
no conceito geral da segurança na-
cional, “sendo, por isso, a priori-
dade aquando da popularização da 
respectiva lei, especialmente junto 
dos jovens”. O diploma de revisão 
à lei da segurança nacional de Ma-
cau está em consulta pública até ao 
dia 5 de Outubro.

No encontro, a associação su-
geriu também a optimização do 
mecanismo de resposta à situa-
ção pandémica “para assegurar 
a estabilidade da sociedade”. Por 
outro lado, pede “medidas exac-
tas para atenuar as dificuldades 
da população e melhorar o apoio 
ao emprego”; promoção da diver-
sificação económica; fazer com 

SARA AUGUSTO EMPRESTA 
FOTOGRAFIAS A ROMANCE 
“UMA VIDA ENTRE MARÉS”

O Município de Mangualde vai acolher 

a apresentação do romance “Uma 

Vida Entre Marés”, da autoria de José 

Rodrigues, com ilustrações fotográficas 

de Sara Augusto, esta sexta-feira, dia 

30 de Setembro, pelas 18h30 (hora 

em Portugal), na Biblioteca Municipal 

Dr. Alexandre Alves. Sara Augusto 

nasceu em Viseu e vive em Macau. É 

doutorada pela Universidade Católica 

Portuguesa, foi professora de literatura 

da Universidade Politécnica de Macau 

e, actualmente, integra os quadros do 

Instituto Português do Oriente (IPOR). É 

igualmente fotógrafa formada no Instituto 

Português de Fotografia do Porto e 

membro da Halftone – Associação 

Fotográfica de Macau. Já o autor, José 

Rodrigues, também nasceu em Viseu, 

cidade onde ainda vive. Com formação 

superior na área da Gestão, é cofundador 

e administrador do Grupo Visar e da 

Escola de Negócios das Beiras. Na 

sua escrita procura criar personagens 

simples e imperfeitos, de carne e osso, 

que vivem, actuam, sentem e sofrem 

como cada um de nós, fazendo com 

que cada leitor sinta que também faz 

parte da história. O encontro contará 

com a presença do autor e apresentação 

protagonizada por Maria João Fonseca e 

por Letícia Rocha.

A SJM anunciou ontem 

que Daisy Ho vai substituir 

Angela Leong no cargo 

de administradora-

delegada da empresa. 

Em comunicado, a SJM 

diz que a alteração foi 

aprovada pelo Chefe 

do Executivo. Com a 

nomeação, Daisy Ho 

torna-se a representante 

oficial da SJM e é 

responsável por todos 

os negócios e contactos 

formais com o Governo da 

RAEM, bem como com as 

subsidiárias da empresa 

e outras entidades. A 

filha do fundador da SJM, 

Stanley Ho, passa também 

Durante uma reunião com 
responsáveis da Aliança 
de Povo de Instituição de 
Macau, associação com 
ligação à comunidade de 
Fujian, o secretário para 
a Segurança contabilizou 
16 áreas da sociedade de 
Macau que estarão sob 
os holofotes da nova lei 
da segurança nacional. 
Wong Sio Chak deu como 
exemplo a “segurança 
cultural” e a educação. A 
prioridade, no futuro, vai 
ser a “popularização” do 
diploma junto dos jovens, 
admitiu.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

FESTIVAL DE CERVEJA 
OKTOBERFEST VOLTA AO 
MGM COM EDIÇÃO ESPECIAL

O festival Oktoberfest da MGM está 

de volta ao território entre 20 e 30 de 

Outubro, com um novo conceito de festa 

renovado sob o tema “Saúde, Macau!”, 

anunciou a operadora de jogo do território 

em nota de imprensa. Acontecendo pela 

primeira vez no Teatro do MGM Cotai, 

“a experiência de entretenimento será 

aumentada para o próximo nível”. “Com 

a mais recente tecnologia e gigantes e 

imersivos ecrãs LED 4K, o Oktoberfest 

deste ano é verdadeiramente um carnaval 

onde Macau encontra Munique que une 

entretenimento, gastronomia, tecnologia e 

cultura”, referiu a organização. O evento 

conta com um alinhamento de bandas e 

músicos de renome, incluindo a premiada 

banda de rock chinesa Tarzan, as estrelas 

pop chinesas Liu Wenjun e Fu Xinyao, 

juntamente com estrelas em ascensão de 

Macau como as bandas locais Amulets e 

Gimme 5. Como em anos anteriores, uma 

variedade de comida alemã, como joelho 

de porco, frango assado e pretzels, estará 

disponível durante toda a noite, “fazendo 

a melhor combinação com a cerveja 

Löwenbräu, uma das seis autênticas 

cervejarias alemãs da Oktoberfest”. O 

evento realizar-se-á diariamente das 18h 

às 00h. Existirão sessões extra nos dias 

22, 23, 29 e 30 de Outubro, das 11h às 

15h. Os ingressos e reservas de mesa 

estarão disponíveis para venda em ambas 

as propriedades da MGM a partir desta 

sexta-feira. “O número de ingressos e 

assentos é limitado, portanto, compre-os 

logo antes que acabem”, pode ainda ler-

se na mesma nota.

DAISY HO SUBSTITUI 
ANGELA LEONG COMO 
ADMINISTRADORA-DELEGADA DA SJM

a ser responsável por 

supervisionar as operações 

diárias da empresa e 

assuntos empresariais, 

incluindo a formulação 

de políticas, objectivos e 

planos de investimento 

para assegurar que 

a empresa e as suas 

actividades estão em 

total conformidade com 

as disposições legais e 

regulamentares relevantes 

obrigações, lê-se em 

comunicado. 
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Ao salientar que estão em 
curso trabalhos relativos 
ao estudo do Planeamento 
Geral do Trânsito e 
Transportes Terrestres 
de Macau (2021-2030), 
o Executivo assume a 
proposta, no respectivo 
documento de consulta, 
do incentivo à deslocação 
ecológica e o aumento 
razoável das vias pedonais, 
no geral, incluindo o 
planeamento de uma 
passagem pedonal do 
Posto Fronteiriço Qingmao 
ao Lido para aumentar 
a acessibilidade dos 
moradores da zona da Ilha 
Verde, em particular.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pineiro@pontofinal-macau.com

Governo pretende incentivar a deslocação ecológica 
e o aumento das vias pedonais

A 
Direcção dos Serviços 
de Solos e Constru-
ção Urbana (DSSCU) 
referiu, em resposta 
a uma interpelação 

escrita da deputada da Assembleia 
Legislativa (AL) Song Pek Kei, que 
pediu um aceleramento da concre-
tização do planeamento da zona da 
Ilha Verde, que a Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos de Tráfego 
(DSAT) “salientou que estão em 
curso trabalhos relativos ao estudo 
do Planeamento Geral do Trânsito 

e Transportes Terrestres de Macau 
(2021-2030), tendo sido propos-
to, no respectivo documento de 
consulta, o incentivo à deslocação 
ecológica e o aumento razoável das 
vias pedonais, incluindo o planea-
mento de uma passagem pedonal 
do Posto Fronteiriço Qingmao ao 
Lido para aumentar a acessibilida-
de dos moradores da zona da Ilha 
Verde”.

Por outro lado, acrescentou 
o director da DSSCU, “a DSAT irá 
colaborar com os serviços com-

petentes no desenvolvimento dos 
trabalhos relacionados com o pla-
neamento urbanístico e a gestão de 
solos, emitindo pareceres no âm-
bito do trânsito, com vista a opti-
mizar o ambiente de deslocação da 
referida zona”.

Lai Weng Leong lembrou ainda a 
parlamentar que o Executivo lidera-
do por Ho Iat Seng iniciou, de acor-
do com o Plano Director da RAEM 
(2020- 2040), “a elaboração dos 
planos de pormenor de várias zonas, 
nomeadamente da Zona Norte – 1 

(Zona da Ilha Verde, Zona do Fai Chi 
Kei e Zona do Lam Mau), Zona Este – 
2, Zona do Porto Exterior – 1 e Zona 
do Porto Exterior – 2”. 

Assim, acrescenta o respon-
sável, “aquando da elaboração dos 
respectivos planos de pormenor”, 
o Governo, revela Lai Weng Leong, 
“tendo em conta a situação actual 
e as necessidades de desenvolvi-
mento destas zonas, irá aperfei-
çoar, de forma contínua, a distri-
buição do espaço em geral, bem 
como optimizar as instalações co-
lectivas e de lazer, de modo a con-
cretizar a criação de um ambiente 
comunitário com boas condições 
de habitabilidade e elevar, em ge-
ral, a qualidade de vida dos resi-
dentes”.

O planeamento urbanístico da 
Ilha Verde é tema que já remonta a 
2009, altura em que o Governo, en-
tão liderado por Edmund Ho, mos-
trou intenção de rever o Plano de 
Reordenamento da Ilha Verde que 
foi elaborado em 1996, ainda com o 
território sob Administração Por-
tuguesa, com uma consulta preli-
minar sobre o assunto. Na altura, 
as autoridades consideraram que 
“o desenvolvimento da Ilha Ver-
de foi afectado pelo planeamento 
urbanístico definido na altura e, 
acrescido ainda das questões re-
lacionadas com a titularidade do 
terreno, veio tudo isto conduzir 
a que o desenvolvimento da Ilha 
Verde não conseguisse atingir as 
expectativas dos moradores”. Em 
2011, o Governo, finalmente, fez a 
revisão do plano de ordenamento 
urbanístico da Ilha Verde, zona que 
se encontra situada a noroeste da 
península de Macau, confrontado a 
norte com a China continental e a 
sul com o Parque Industrial Trans-
fronteiriço.

Cerimónia 
da Academia do 
Cidadão Sénior 
contou com 
110 formandos 
graduados

UPM

A cerimónia de graduação da 

Academia do Cidadão Sénior do ano 

lectivo 2021/2022 da Universidade 

Politécnica de Macau (ACS-UPM) 

decorreu com sucesso, no início 

de Setembro, contando com 110 

formandos graduados, anunciou 

ontem a instituição de ensino 

superior em nota de imprensa. 

Durante o evento, realizado pela UPM 

em formato online, foram atribuídos 

certificados de serviço prestado por 

estudantes e os prémios para os 

melhores professores. “Os graduados, 

familiares e amigos assistiram à 

cerimónia e desejaram as suas 

felicitações por via online, partilhando 

a sua alegria”, escreveu a UPM.

Ao discursar durante a cerimónia, 

o reitor da UPM, Im Sio Kei, 

mencionou que, no ano lectivo de 

2021/2022, “matricularam-se 770 

alunos nos cursos de quatro anos e 

106 formandos nos cinco cursos de 

curta duração, no total tendo sido 

disponibilizadas 876 vagas”. “O ensino 

para estudantes seniores é um meio 

e um processo para a participação 

social por parte dos idosos, daqui 

resultando um apoio técnico e uma 

garantia de conhecimentos aos 

idosos na sua participação social”, 

acrescentou o responsável.

Através da Academia do Cidadão 

Sénior, disse ainda Im Sio Kei, a 

UPM “ajuda os idosos a manter uma 

aprendizagem contínua, estimulando 

e promovendo assim a atmosfera 

activa de aprendizagem ao longo da 

vida”. “A UPM continuará a articular-

se com a implementação das diversas 

U
PM

medidas no âmbito do plano de acção 

para o desenvolvimento dos serviços 

de apoio a idosos para os próximos 

10 anos do Governo da RAEM, 

através dos cursos ministrados na 

Academia do Cidadão Sénior da UPM, 

para que a vida dos idosos se torne 

mais activa e diversificada”.

Chan Kok Chun, um dos graduados, 

referiu que a Academia do Cidadão 

Sénior da UPM “é como um tesouro 

de conhecimentos que é dado a 

explorar pelos idosos”. Reconhecendo 

também a qualidade do ensino dos 

docentes, o estudante sénior afirmou 

que conseguiu aumentar os seus 

conhecimentos. “Tendo em conta o 

número crescente da população idosa 

em Macau, a aprendizagem ao longo 

da vida, incluindo nas idades mais 

avançadas, pode ajudar os idosos a 

aperfeiçoarem-se, tanto nas condições 

físicas como no seu estado mental e 

psicológico, portanto, conclui-se que 

o ensino para idosos merece todo o 

apoio e promoção”, sublinhou.

COVID-19: 
DIAGNOSTICADOS DOIS 
CASOS IMPORTADOS 
DE INFECÇÃO 
ASSINTOMÁTICA

O Centro de Coordenação de 

Contingência do Novo Tipo de 

Coronavírus anunciou ontem que, 

nesta terça-feira, entre as 00h e as 

23h59, foram registados dois casos 

importados, um do sexo masculino e 

outro do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 22 e 54 

anos, provenientes da Malásia e de 

Hong Kong. Ambos os casos negaram 

histórico de infecção anterior e foram 

considerados como casos importados 

de infecção assintomática de Covid-19. 

As autoridades sanitárias revelaram 

que os casos foram encaminhados 

para isolamento médico. Até ao 

momento, foram registados em Macau 

793 casos confirmados da Covid-19 e 

1.624 casos de infecção assintomática 

da doença.
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Mais esforços para implementar o princípio 
‘Um país, dois sistemas’, pede Wang Yang

O conselheiro da 
República Popular 
da China discursou 
durante uma recepção 
para comemorar 
o próximo 73.º 
aniversário da 
fundação do país. 
Pediu ainda para 
ser implementado o 
princípio de patriotas 
a governar as duas 
regiões, bem como 
fomentando os dois 
governos na sua 
administração de 
acordo com a lei. Wang 
Yang referiu ainda 
que a reunificação da 
China “é imparável”, 
sendo que procurar 
a independência de 
Taiwan com apoio 
estrangeiro “não 
levará a lugar 
algum”.

O 
mais alto con-
selheiro políti-
co da Repúbli-
ca Popular da 
China, Wang 

Yang, pediu esforços para im-
plementar o princípio de ‘Um 
país, dois sistemas” nas RAE, 
“fazendo cumprir a jurisdi-
ção geral do Governo Central 
em Hong Kong e Macau, im-

no seu núcleo implementou a 
estratégia de revitalização na-
cional no contexto de mudan-
ças globais numa escala nunca 
vista num século”.

Wang, que também é 
membro do Comité Perma-
nente do Politburo Central 
do PCC e presidente do Co-
mité Nacional da Conferência 
Consultiva Política do Povo 
Chinês (CCPPC), acrescentou 
que Xi “resolveu muitos pro-
blemas de longa data, trouxe 
conquistas importantes em 
questões relativas ao futuro 
e resistiu a riscos e desafios 
internos e externos”.

Observando que o pró-
ximo 20.º Congresso Nacio-
nal do PCC “é importante 
para levar adiante a causa 
do Partido e do país, para o 
futuro do socialismo com ca-
racterísticas chinesas e para 
a revitalização nacional da 
China”, Wang pediu ainda 
esforços “para estudar, di-
vulgar e implementar o es-
pírito do congresso, e seguir 
a orientação do Pensamento 
de Xi Jinping sobre o Socia-
lismo com Características 
Chinesas para uma Nova Era 
para lutar pela construção 
plena de uma China socialis-
ta moderna e pelo avanço da 
revitalização nacional”.

G.L.P.
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plementando o princípio de 
patriotas a governar as duas 
regiões, bem como fomen-
tando os dois governos na sua 
administração de acordo com 
a lei, garantindo que as RAE 
mantenham o seu estatuto e 
vantagens únicas, e apoiando 
sua integração no desenvolvi-
mento geral da China”, noti-
ciou ontem a agência de notí-
cias estatal chinesa, Xinhua.

Wang Yang falou, esta 
terça-feira, durante uma re-
cepção para comemorar o 
próximo 73.º aniversário da 
fundação da República Popu-
lar da China, em Pequim, ten-
do enfatizado a compreensão 
do espírito do discurso do Pre-
sidente Xi Jinping na reunião 
que comemorou o 25.º aniver-
sário da entrega de Hong Kong 
à China.

O conselheiro referiu 
ainda ser importante “a im-
plementação da política ge-
ral do Partido para resolver 
a questão de Taiwan na nova 
era, a defesa do princípio de 
Uma Só China e o Consenso de 
1992, bem como a promoção 
do desenvolvimento pacífico 
e integrado das relações atra-
vés do Estreito”.

Considerando que a reu-
nificação da China “é im-
parável”, Wang alertou que 
procura a independência de 
Taiwan com apoio estrangei-
ro não levará a lugar algum. 
“Usar Taiwan para conter a 
China está fadado ao fracas-
so”, sublinhou, pedindo es-

PUB

forços para implementar as 
políticas do Partido e do país 
nos assuntos de chineses no 
exterior e, reiterando, que é 

importante “ajudar o mundo 
a entender melhor a China”.

O mesmo conselheiro 
sugeriu que, desde o 18.º Con-

gresso Nacional do Partido 
Comunista da China (PCC), 
em 2012, “o Comité Central 
com o camarada Xi Jinping 

POLÍTICA
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IIICF reúne 1.300 elites para discutir 
desenvolvimento das infra-estruturas

M
ais de 1.300 
convidados 
participa-
ram no ar-
ranque da 

13.ª edição do Fórum Interna-
cional sobre o Investimento e 
Construção de Infra-estrutu-
ras (IIICF, na sigla inglesa), 
incluindo entidades gover-
namentais de vários locais 
do mundo, 20 instituições fi-
nanceiras, 70 de empreiteiros 
internacionais de TOP 250 do 
mundo e líderes e Executivos 
de mais de 600 empresas de 
indústrias e de cadeias in-
dustriais, anunciou, ontem, 
o Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento 
de Macau (IPIM) em nota de 
imprensa.

O evento, que termina 
hoje, vê o número de parti-
cipantes aumentar mais de 
cerca de 20% em relação ao 
ano anterior, contando com 
a participação de empresas 
de indústrias e de cadeias 
industriais importantes. 
“Criaram-se zonas destina-
das a bolsas de contactos e 
de negócios comerciais, que 
integrem funções de exibi-
ção, encaixe de projecto e 
negociação em conferência, 
fornecendo suporte abran-
gente aos expositores”, refe-
re o IPIM, acrescentando que 

nestes dois dias tudo se de-
senrola “sob forma de trans-
missão ao vivo, transmissão 
ao vivo com imagens e letras, 
entre outras, para promover 
uma efectiva ligação entre as 
empresas, investidores, pro-
jectos e espectadores”.

Co-organizado pela As-
sociação dos Construtores 
Civis Internacionais da Chi-
na (CHINCA) e pelo IPIM, o 
primeiro dia do evento foi 
reservado à discussão de “as-
suntos de orientação política, 
inovação financeira, redução 
de carbono e aplicações digi-
tais, entre outros, para cons-
truir em conjunto um futuro 
de desenvolvimento susten-
tável”, que contou com a pre-
sença do Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng, o director do 
Gabinete de Ligação do Go-
verno Popular Central na Re-
gião Administrativa Especial 
de Macau, Zheng Xincong, o 
comissário do Comissariado 
do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da República 
Popular da China na Região 
Administrativa Especial de 
Macau, Liu Xianfa, e, ainda, o 
secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak.

Durante o desenrolar do 
evento, o “desenvolvimento 
estável e saudável para cons-
truir conjuntamente uma pla-

OS AMIGOS DA CHINA

Também num discurso em 
vídeo, o Ministro de Energia 
e Infra-estrutura dos Emi-
rados Árabes Unidos (EAU), 
Suhail Mohamed Al Mazrou-
ei, destacou que, como um 
dos primeiros países a aderir 
à iniciativa ‘Uma Faixa, Uma 
Rota’ e membro fundador do 
Banco Asiático de Investi-
mento em Infra-estruturas, 
os EUA “têm investido mais 
de 650 projectos na China”. 
“Até agora, mais de 4.000 
empresas chinesas estabele-
ceram negócios nos Emirados 
Árabes Unidos, criando mais 
de 400.000 oportunidades 
de emprego. Acredita-se que 
a construção de infra-es-
truturas proporcionará mais 
oportunidades preciosas para 
cooperações futuras”, reve-
lou o governante daquele país 
do Médio oriente.

Outras intervenções se 
seguiram. O Ministro dos 
Transportes da Malásia, Wee 
Ka Siong, disse que, nos úl-
timos dez anos, “bastantes 
parceiros estrangeiros ti-
nham realizado projectos 
de investimento em novas 
tecnologias de larga escala 
na Malásia, incluindo os pro-
jectos de rastreamento duplo 
electrificado Gemas-Johor 
Bahru e da Ferrovia da Cos-
ta Leste de Mount Kinabalu 
para Port Klang, sendo ambos 
projectos de investimento 
de larga escala das empresas 
chinesas”. 

Já o Ministro de Esta-
do do Ministério da Aviação 
Civil e Turismo da Repúbli-
ca Popular de Bangladesh, 
Mahbub Ali, referiu que “a 
amizade entre China e Ban-
gladesh tem uma longa 
história e existe um amplo 
espaço de cooperação no do-
mínio das infra-estruturas. 
Entre eles, a Ponte Padma, 
construída por empreiteiro 
chinês, promoveu a conexão 
entre regiões e proporcionou 
milhões de oportunidades 
de emprego”. De Angola, o 
Ministro da Energia e Águas, 
João Baptista Borges, admi-
tiu que, “a República Popular 
da China é actualmente par-
ceiro económico principal de 
Angola, incluindo mais de 20 
mil milhões realizações de 
transacção no domínio co-
mercial entre os dois países, 
mencionando especialmen-
te o maior investimento da 
China num projecto indivi-
dual em Angola—Projecto 
de Central Hidroeléctrica de 
Caculo Cabaça, que lhe trou-
xe uma grande produção de 
energia”. 

Inaugurado ontem, 
o 13.º Fórum 
Internacional sobre 
o Investimento e 
Construção de Infra-
estruturas procura 
discutir, durante dois 
dias, assuntos de 
orientação política, 
inovação financeira, 
redução de carbono 
e aplicações digitais, 
entre outros, 
“para construir em 
conjunto um futuro 
de desenvolvimento 
sustentável”, notou o 
Instituto de Promoção 
do Comércio e do 
Investimento de 
Macau.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

taforma de infra-estruturas 
verdes” foi tema abordado 
com alguma insistência. O 
adjunto do Ministro do Co-
mércio da República Popu-
lar da China, Li Fei, referiu, 
num discurso em vídeo, que, 
em 2021, “o investimento 
e a cooperação estrangeiros 
da China tinham superado o 
impacto da pandemia e al-
cançado um desenvolvimento 
estável e saudável, sendo que 
o investimento estrangeiro 
directo no ano integral foi de 
178,8 mil milhões de dólares 
americanos, aumentando 16% 
em relação ao ano anterior”. 

O mesmo responsável 
do Governo Central espera, 
assim, “acelerar a constru-
ção de uma interligação de 
parceiros mais estreita com 
outros países, apoiando as 
empresas a aplicar activa-
mente técnicas verdes, de 
baixo teor de carbono e de 
protecção ambiental, de 
modo a que seja atingida in-
teiramente a eficiência das 
tecnologias de ‘big data’, In-
ternet das Coisas, inteligên-
cia artificial, entre outros, e 
seja aprofundada de forma 
abrangente a cooperação 
internacional em infra-es-
truturas verdes, liderando o 
desenvolvimento de novas 
infra-estruturas”.
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Importância da responsabilidade social corporativa 
no sector do jogo em Macau é “oportunidade única”

Macau engalana-se para receber visitantes 

durante os feriados do Dia Nacional

A implementação 
da excelência em 
responsabilidade social 
corporativa (RSC) e 
como responsabilidade 
ambiental, social e de 
Governança (ASG) enfrenta 
enormes desafios. Quem 
o defende é Stephan 
Rothlin. Para o académico e 
director do Instituto Ricci é 
primordial “integrar mais, e 
sistematicamente, o ensino 
de RSC e ASG não apenas 
nas universidades e cursos 
de negócios, mas também 
mais cedo, desde de tenra 
idade”, não esquecendo que 
“a responsabilidade é de 
todos”.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com
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de RSC e ASG não apenas nas uni-
versidades e cursos de negócios, mas 
também mais cedo, desde de tenra 
idade”. “É importante as pessoas 
terem noção do que é a ética. O que 
também espero é que haja um dife-
rente tratamento de ASG. Que seja 
algo que possa ser discutido e não 
apenas imposto”, referiu o suíço.

O director do Instituto Ricci 
promove o tema em Macau “há 20 
anos” e considera que neste tempo 
“tem havido um grande progres-
so”. “Há muitas pessoas a sofrer 
agora com esta crise provocada pela 
pandemia de Covid-19”, constatou, 
defendendo que, no caso de Ma-
cau, “seria interessante, por exem-
plo, que o território pudesse seguir 
o exemplo da Índia que obriga as 
empresas a doar 2% dos seus lucros 
para questões de sustentabilidade 
ou direitos humanos, mantendo os 
princípios de justiça, solidariedade 
e responsabilidade em sociedade”. 
“É uma grande percentagem de di-
nheiro. Costumo dizer que até 1% já 
é uma grande quantidade porque, 
pensando em Macau, estamos a falar 
de lucros de valores muito avulta-
dos”, acrescentou.

Rothlin referiu ainda acreditar 
“que muitas empresas acolherão 
isso com seriedade”. “Precisam 
também contribuir para a socie-
dade e não apenas deixar esse tipo 
de responsabilidade nas mãos de 
cada um. Mas repare, não apenas as 
grandes empresas do sector do jogo 
têm estas responsabilidades. Te-
mos que garantir que todos façam 
a sua parte. Todos queremos voltar 
a percorrer o caminho certo. Nunca 
tivemos esta crise antes, foi tudo 
uma novidade, por isso a respon-
sabilidade é de todos. Temos que, 
juntos, atingir um nível comum de 
prosperidade”, concluiu.

O 
académico Stephan 
Rothlin, director do 
Instituto Ricci, consi-
dera que Macau tem, 
neste concurso do jogo 

em Macau, “uma oportunidade úni-
ca” para “implementar excelência” 
em responsabilidade social corpora-
tiva (RSC) e bem como responsabi-
lidade ambiental, social e de Gover-
nança (ASG). A ideia foi transmitida 
durante um evento organizado pela 
Câmara de Comércio França-Macau 
que teve lugar ontem de manhã no 

Sofitel, na península de Macau, su-
bordinado ao tema “Desafios e ris-
cos na implementação de negócios 
de RSC e ASG”. “Uma oportunidade 
importante. As coisas mudam quan-
do têm de ser mudadas. Estamos pe-
rante uma oportunidade única que 
nunca aconteceu antes. As grandes 
concessionárias terão agora uma 
grande responsabilidade pela fren-
te para com a sociedade de Macau”, 
afirmou aos jornalistas o suíço.

Como é que as empresas po-
dem ser engajadas e incentivadas 

a praticar negócios éticos e criar 
modelos de negócios sustentáveis, 
mantendo os princípios de justiça, 
solidariedade e responsabilidade? A 
RSC concentra-se no voluntariado 
corporativo, na redução da pegada 
de carbono e no envolvimento com 
instituições de caridade. A ASG for-
nece uma medida mais quantitativa 
de sustentabilidade.

Stephan Rothlin defende que 
uma solução, não só para Macau, mas 
para o mundo, passa por “integrar 
mais, e sistematicamente, o ensino 

TURISMO

A Direcção dos Serviços de 

Turismo (DST) reforçou a 

divulgação e promoção de 

descontos, aliada a actividades 

estimulantes, para preparar 

o acolhimento dos visitantes 

e estimular a recuperação 

do turismo e da economia 

durante as comemorações do 

Dia Nacional, revelou ontem a 

entidade em comunicado.

Para além do espectáculo 

de fogo-de-artifício para 

comemorar o Dia Nacional 

- que terá lugar no dia 1 de 

Outubro, pelas 21h, na baía 

em frente à Torre de Macau, 

o Museu do Grande Prémio de 

Macau (GPM) irá lançar dois 

novos projectos: um simulador 

de Fórmula 3 para satisfazer a 

“experiência extraordinária de 

ser piloto”, onde foi instalada 

uma cabine de um carro de 

Fórmula 3 para criar uma 

experiência de jogo mais real 

para os visitantes; visita guiada 

de realidade aumentada “Uma 

Jornada de RA pela História do 

GP de Macau”, com adição de 

jogos interactivos de realidade 

aumentada intitulados “A 

partida clássica” e “Sou um 

piloto”, para aceder através do 

scan dos códigos QR no museu, 

que permitem reproduzir 

cenas de corrida de carros do 

passado, sentir o cruzamento 

do mundo real com o mundo 

virtual no circuito, ou tornar-se 

no protagonista da competição, 

fotografando-se em cartazes 

com equipamento de pilotos.

Para estimular a economia 

comunitária nos feriados da 

‘Semana Dourada’, a DST 

subsidia várias actividades de 

turismo, incluindo entre os dias 

1 e 7 de Outubro o “Esplendor 

das Ilhas - Visitas guiadas às 

zonas comunitárias” nas Casas-

Museu da Taipa e na Vila de 

Ká-Hó, e “À Descoberta de 

Macau - Visitas guiadas às 

zonas comunitárias” na Rua 

dos Ervanários e no Largo de 

Santo Agostinho; nos dias 1, 

2, 8 e 9 de Outubro, a “Feira 

de Diversões para Desfrutar 

Macau” nas Casas-Museu da 

Taipa e o “Turismo Nostálgico 

de Coloane e Património” nos 

Estaleiros Navais de Lai Chi 

Vun e na Vila de Coloane; a 

par com a realização, entre os 

dias 6 e 9 de Outubro, do 22.º 

Festival de Gastronomia do 

Sudeste Asiático na Rotunda 

de Carlos da Maia e na Rua da 

Restauração.

Ao mesmo tempo, os Serviços 

de Turismo do território 

apoiam ainda activamente a 

“Beleza dos Bairros Antigos 

2022 - Feira da Taipa” que se 

realiza de 30 de Setembro a 

9 de Outubro; e a exposição 

de lanternas “Celebração 

de Arte e Cultura - Festival 

de Lanternas Artísticas” 

que decorrerá entre 29 de 

Setembro e 31 de Outubro no 

Resort Integrado do Palácio 

Grande Lisboa e no Hotel 

Grand Lisboa, para atrair 

visitantes a Macau através 

de uma série de actividades 

festivas diversificadas, 

enriquecer a experiência 

turística e, ao mesmo tempo, 

atrair os visitantes para 

diferentes zonas comunitárias, 

revitalizando a economia.
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Economia de Macau 
deverá contrair quase 30%

rondas de testes de ácido nuclei-
co em massa. “Sob as múltiplas 
e rigorosas medidas de controlo 
da epidemia, muitas actividades 
diárias não puderam ser reali-
zadas, e a economia continuou a 

deteriorar-se”, lembrou a equipa 
da UM.

O Centro de Estudos do De-
partamento de Economia da UM 
lembra que as previsões no início 
do ano apontavam para uma re-

cuperação económica, tendo em 
conta a taxa de vacinação da po-
pulação e uma eventual abertura 
gradual da região. No entanto, 
isso não se verificou e a situação 
piorou. “Agora que a nova va-
riante do vírus Covid-19 se está 
a propagar mais rapidamente do 
que o esperado e que o Governo 
implementou medidas de pre-
venção e controlo mais fortes 
devido a isso, a situação actual 
não está obviamente de acordo 
com as previsões”, diz a projec-
ção macroeconómica para 2022, 
acrescentando que, além disso, 
“as condições económicas exter-
nas de Macau também se altera-
ram significativamente, parti-
cularmente nos Estados Unidos, 
onde as taxas de juro foram re-
centemente aumentadas devido 
à elevada inflação”.

Assim, a equipa de inves-
tigação foi obrigada a rever a 
previsão anterior em relação ao 
resto do ano. Em resposta a pos-
síveis mudanças na situação epi-
démica e nas políticas governa-
mentais, a equipa pôs em consi-
deração dois cenários diferentes. 
O primeiro cenário pressupõe um 
crescimento estável no quarto 
trimestre de 2022 e um número 
de visitantes a chegar aos níveis 
do quarto trimestre de 2021, na 
ordem dos 1,95 milhões. A equi-
pa também considera um cenário 
com piores condições, em que 
Macau enfrentará mais um mês 
de encerramento, com apenas 
1,31 milhões de visitantes a che-
gar. 

Com base nestes dois cená-
rios, a equipa da UM prevê, en-
tão, um crescimento económico 
negativo de 26,4% ou de 29,2%, 
respectivamente. Além disso, 
segundo as previsões, a queda 
nas exportações de serviços será 
de 31,3% ou de 33,6%. O consu-
mo interno também vai diminuir 
9,5% ou 16,7%, enquanto a taxa 
de inflação reduzirá entre 1% e 
1,5%. Por seu turno, a mediana 
do salário mensal reduzirá entre 
0,6% e 1,6%. A taxa de desempre-
go dos residentes no final do ano 
vai oscilar entre os 4,9% e 5,1% e 
as receitas do Governo deverão 
situar-se entre 29,3 mil milhões 
e 33,3 mil milhões de patacas.

O Centro de Estudos do 
Departamento de Economia 
da Universidade de Macau 
(UM) apresentou ontem 
uma revisão à projecção 
macroeconómica para este 
ano. A previsão aponta para 
uma contração da economia 
da região entre os 26,4% e 
os 29,2%. As exportações 
de serviços deverão cair 
mais de 30% e a mediana 
dos salários deverá diminuir 
cerca de 1%.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

Foi divulgada ontem a 
previsão macroeco-
nómica de Macau para 
este ano do Centro de 
Estudos do Departa-

mento de Economia da Univer-
sidade de Macau (UM). No do-
cumento enviado às redacções, 
o centro prevê uma contração 
da economia entre os 26,4% e os 
29,2%. Por outro lado, o centro 
da UM aponta que as exportações 
de serviços irão cair entre 31,3% 
e 33,6%; e as receitas do Governo 
deverão situar-se entre 29,3 mil 
milhões e 33,3 mil milhões de pa-
tacas.

A equipa de investigação 
lembra que, no primeiro semes-
tre do ano, “as condições econó-
micas para Macau foram extre-
mamente difíceis”, uma vez que 
“o Governo da RAEM foi forçado 
a manter as rigorosas restrições 
de viagem devido aos diferentes 
graus de epidemia de Covid-19 
nas regiões vizinhas”. A juntar a 
isto, durante o Verão, o Executi-
vo local implementou um con-
finamento depois de um surto 
se ter espalhado em Macau e 14 
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Portugal atractivo 
para investir, 
China atenta 
a transportes 
e ambiente, 
diz relatório

ECONOMIA

Portugal é um país atractivo para 

se investir no desenvolvimento de 

infraestruturas e a China está atenta 

a projectos e eventuais contratos na 

área dos transportes e do ambiente, 

segundo um relatório divulgado ontem 

em Macau.

Em Portugal, “o transporte e o ambiente 

(por exemplo, saneamento) estão a 

ganhar tracção, com contratos que 

valem mais de 600 milhões de dólares, 

assinados em 2021”, pode ler-se no 

relatório sobre o ‘ranking’ de 2022 

do Índice de Desenvolvimento de 

Infraestruturas “Uma Faixa, Uma Rota”.

Portugal é, precisamente, entre os 

países lusófonos, na perspectiva do 

relatório chinês, aquele que aparece 

com a melhor pontuação no sub-índice 

de desenvolvimento associado ao 

ambiente, que agrega factores políticos, 

económicos, soberania, factores de 

impacto no mercado, bem como os 

cenários empresariais e industriais.

No documento - em que Portugal 

também lidera entre os países lusófonos 

no sub-índice relacionado com os 

custos, operacionais e de financiamento, 

salienta-se o crescimento real do 

Produto Interno Bruto (PIB) no país e 

conclui-se que “as condições económicas 

são sólidas para os sectores associados à 

área de infraestruturas”, numa referência 

que se estende igualmente a Cabo Verde 

e Moçambique.

No mesmo documento ressalva-se que, 

tanto no Brasil como em Portugal, as 

instalações de produção de energia 

estão em melhor estado, mas sublinha-

se a tendência de investimento nas 

energias renováveis neste período de 

transição energética.

No índice global avalia-se factores como 

o ambiente, a procura, a receptividade 

e custos para o desenvolvimento de 

infraestruturas nos países incluídos na 

iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

Quanto mais alta é a pontuação no 

índice, melhor é a perspectiva da 

indústria de infraestruturas de um 

país, e maior é o grau de atractividade 

para as empresas se empenharem no 

investimento, construção e operações 

nesta área naqueles territórios.

O documento foi apresentado no Fórum 

Internacional sobre o Investimento 

e Construção de Infraestruturas. Na 

inauguração do evento, o adjunto do 

Ministro do Comércio da China, Li Fei, 

informou que o país investiu este ano 

no estrangeiro 178,8 mil milhões de 

dólares.

Macau registou no ano passado um 

excedente na balança de pagamentos 

de 10,9 mil milhões de patacas, 

segundo uma estimativa preliminar 

divulgada ontem pela Autoridade 

Monetária de Macau (AMCM). Para 

o resultado contribuiu sobretudo o 

saldo positivo de 23,7 mil milhões de 

patacas na conta corrente, indicou 

em comunicado a AMCM. Na mesma 

nota destaca-se o défice na conta de 

mercadorias, que aumentou de 61,5 mil 

milhões de patacas de 2020 para 85,6 

mil milhões de patacas em 2021, uma 

vez que “o valor base das importações 

foi superior ao das exportações”. 

Contudo, ressalvou a mesma entidade, 

este resultado negativo foi compensado 

pela subida de 60,1% do valor total das 

exportações de serviços, alargando o 

excedente na conta de serviços entre 

2020 e 2021 de 66,2 mil milhões de 

patacas para 116,3 mil milhões de 

patacas.

EXCEDENTE 
DE 10,9 MIL MILHÕES 
NA BALANÇA 
DE PAGAMENTOS 
DE 2021
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Moeda chinesa recua face ao dólar 
para valor mais baixo em 14 anos

A moeda chinesa, 
o yuan, caiu ontem 
para o nível mais 
baixo dos últimos 
14 anos, em 
relação ao dólar 
norte-americano, 
apesar dos esforços 
do banco central 
da China para conter 
a queda.

A 
desvalorização 
do yuan é so-
bretudo moti-
vada pelo rá-
pido aumento 

das taxas de juros nos Es-
tados Unidos, o que leva os 
investidores a converterem 
dinheiro em dólares, na 
procura de obter melhores 
retornos.

Um yuan mais fraco 
ajuda os exportadores chi-
neses, ao tornar os seus 
produtos mais baratos nos 
mercados externos, mas 
incentiva a fuga de capital. 
Isto aumenta os custos de 
financiamento para as em-
presas chinesas e atrasa os 
esforços do Partido Comu-
nista para impulsionar o 
crescimento económico do 
país.

Um dólar valia ontem 
7,2301 yuans – o nível mais 
baixo da moeda chinesa 
desde Janeiro de 2008, e 
uma queda de 15%, em re-
lação ao pico atingido em 
Março passado.

Em contraste com a Re-
serva Federal dos EUA, que 
elevou as taxas de juros por 
cinco vezes este ano, vi-
sando combater a inflação, 
o Banco Popular da China 
reduziu as taxas de juros, 

para impulsionar o cresci-
mento económico, que caiu 
para 2,2%, em relação ao 
ano anterior, nos primeiros 
seis meses de 2022 – menos 
de metade da meta oficial de 
5,5%.

A taxa de paridade do 
yuan, face ao dólar, baseia-
-se na média dos preços 
oferecidos antes da abertura 
do mercado interbancário 
e pode oscilar, no máximo, 
2% por dia. Isto evita gran-
des oscilações diárias, mas 
vários dias consecutivos de 
queda podem resultar em 
mudanças significativas.

Para reforçar a taxa de 
câmbio, Pequim cortou a 
quantidade de depósitos 
em moeda estrangeira que 
os bancos chineses devem 
manter como reservas, de 
8% para 6%, em meados de 
Setembro. Ao aumentar a 
quantidade de dólares e ou-
tras moedas estrangeiras 
disponíveis para comprar 
yuans as autoridades visa-
vam valorizar a moeda chi-
nesa.

Mas é improvável que 
este corte nas reservas tra-
ve uma queda impulsionada 
por “um dólar americano 
forte e pelas expectativas de 
mais aumentos das taxas de 

juros pela Reserva Federal”, 
apontou Iris Pang, do banco 
de investimento holandês 
ING, num relatório. “Um 
tom menos agressivo sobre 
a possibilidade de aumen-
to das taxas de juros” pode 
ajudar o yuan a subir, mas se 
a “Reserva Federal mantiver 
um tom muito agressivo”, 
no próximo ano, a moeda 
chinesa deve desvalorizar 
ainda mais, previu.

As autoridades chine-
sas já tinham prometido 
evitar uma “desvalorização 
competitiva” para obter 
vantagens comerciais.

O yuan afundou, em 
2019, após o anterior pre-
sidente dos EUA, Donald 
Trump, ter lançado uma 
guerra comercial contra Pe-
quim. Isto levou a suges-
tões de que a China estava a 
tentar reduzir o impacto do 
aumento das taxas alfande-
gárias impostas por Trump 
sobre bens oriundos do país 
asiático. A moeda, no entan-
to, recuperou dessa desvalo-
rização. Outros bancos cen-
trais também estão a tentar 
travar a fuga de capital cau-
sada pelos aumentos das 
taxas de juros nos Estados 
Unidos, incluindo o Banco 
Central Europeu. Lusa

INCÊNDIO 
NUM RESTAURANTE 
CAUSA 17 MORTOS 
NO NORDESTE DA CHINA

Pelo menos 17 pessoas morreram e 

três ficaram feridas após um incêndio 

ocorrido num restaurante na cidade de 

Changchun, no nordeste do país, informou 

o jornal oficial Global Times. O corpo de 

bombeiros local recebeu uma chamada 

de alerta às 12:40 no horário local, 

depois de o incêndio ter começado num 

restaurante especializado em fritos. Às 

15:00 locais, os bombeiros concluíram o 

combate ao fogo, cujas causas ainda são 

desconhecidas e estão sob investigação. 

O responsável pelo restaurante foi 

detido pelas autoridades, adiantou, num 

breve comunicado, o governo local, na 

rede social Weibo. Vídeos que circulam 

nas redes sociais chinesas mostram 

um restaurante ao nível da rua, na 

esquina de um edifício localizado numa 

zona residencial. Os feridos foram 

encaminhados para o hospital.

Antigo alto quadro do órgão 
anticorrupção na China 
acusado de receber subornos

JUSTIÇA

Um ex-responsável pelo 

combate à corrupção na China 

foi indiciado por acusações de 

suborno, a poucas semanas do 

arranque do 20.º Congresso do 

Partido Comunista Chinês, que 

deve atribuir ao líder Xi Jinping 

um terceiro mandato, foi ontem 

divulgado.

A acusação a Liu Yanping, que 

chefiou a filial do Ministério 

de Segurança do Estado da 

Comissão Central de Inspeção 

e Disciplina do Partido 

Comunista Chinês (PCC), está 

a ser encarada como mais 

um lembrete da promessa 

de Xi Jinping de combater a 

corrupção em todos os níveis 

de poder.

Na sexta-feira passada, o ex-

vice-ministro da Segurança 

Pública Sun Lijun foi condenado 

à pena de morte com uma 

suspensão de dois anos por 

acusações de manipular o 

mercado de acções, aceitar 

subornos e outros crimes. O 

caso envolveu pelo menos dois 

ex-funcionários do ministério.

A imprensa estatal disse que 

Liu aceitou “enormes” quantias 

de propriedade em troca de 

favores. O antigo alto quadro 

do órgão anticorrupção foi 

expulso do PCC, no início 

deste mês, num sinal de que 

seria indiciado, julgado e quase 

certamente condenado a uma 

longa pena de prisão.

A investigação apurou que 

Liu “perdeu os seus ideais 

e convicções” e que é 

“politicamente corrupto”. O 

ex-responsável “trocou o 

poder político por interesses e 

usou o seu poder como uma 

ferramenta para obter capital 

político, benefícios pessoais e 

riqueza”, avançou a imprensa 

estatal chinesa.

Liu Yanping “envolveu-

se também em atividades 

supersticiosas” e aceitou 

convites para jogos de golfe, 

banquetes, passeios e serviços 

médicos pagos por empresários 

privados, “comprometendo 

a sua imparcialidade no 

desempenho de funções 

oficiais”, acrescentou a 

imprensa.

No caso de Sun Lijun, um 

ex-ministro da Justiça e um 

ex-funcionário do PCC foram 

acusados de conspirar com 

ele, e receberam penalidades 

semelhantes.

Sun foi condenado por receber 

646 milhões de yuans em 

subornos e acusado de usar 

a sua posição, em 2018, para 

manipular a negociação de 

ações, visando ajudar um 

operador a evitar perdas. 

Também foi acusado de 

abandonar o seu cargo durante 

um surto de covid-19.

Sun foi nomeado anteriormente 

num processo do Departamento 

de Justiça dos Estados Unidos 

da América (EUA) contra o 

magnata dos casinos de Las 

Vegas, Steve Wynn. O processo 

visou obrigar Wynn a registar-

se como agente estrangeiro, 

devido ao seu envolvimento em 

ações de influência promovidas 

pelo Governo chinês.

O processo diz que altos 

funcionários, incluindo Sun, 

pediram a ajuda de Wynn, 

para que os EUA negassem o 

pedido de visto de um cidadão 

chinês, de acordo com a 

queixa. Pequim queria que o 

homem, acusado de corrupção 

e de solicitar asilo político, 

regressasse à China.

Desde que assumiu a liderança 

do Partido Comunista 

Chinês, em 2012, Xi Jinping 

lançou uma vasta campanha 

anticorrupção, que resultou 

na punição de altos cargos do 

partido, líderes de empresas 

e organizações públicas, ou 

oficiais superiores do exército.

O 20.º Congresso do PCC, 

que decorre em Outubro, deve 

atribuir a Xi Jinping um terceiro 

mandato de cinco anos como 

secretário-geral, rompendo com 

a tradição política das últimas 

décadas no país.
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China pede respeito à “integridade territorial de todos os países”

O embaixador chinês 
nas Nações Unidas 
(ONU) pediu ontem, 
perante o Conselho de 
Segurança, respeito 
pela “integridade 
territorial de todos os 
países”, numa reunião 
sobre os referendos 
de anexação levados 
a cabo pela Rússia na 
Ucrânia.

“
A China tomou 
nota dos últimos 
desenvolvimen-
tos da situação 
na Ucrânia” e 

“a nossa posição” é “clara 
e consistente, ou seja, que 
a soberania e a integridade 
territorial de todos os países 
devem ser respeitadas”, dis-
se Zhang Jun, num momen-
to em que Pequim é acusado 
pelo ocidente de complacên-
cia face à invasão russa da 
Ucrânia.

A posição da China foi 
registada numa reunião do 
Conselho de Segurança para 
abordar as crescentes ten-
sões resultantes da decisão 
de Moscovo de mobilizar 
parcialmente as reservas do 
exército e realizar referendos 
para anexação dos territórios 
ucranianos ocupados.

Na semana passada, à 

margem da Assembleia-Ge-
ral das Nações Unidas, os 
chefes da diplomacia chinesa 
e ucraniana já se haviam en-
contrado e Pequim já havia 
pedido respeito pela “inte-
gridade territorial de todos 
os países”.

Contudo, no encontro de 
ontem, Zhang Jun afirmou 
que o isolamento e as san-
ções à Rússia só “levarão a 
um beco sem saída”. Na reu-
nião de ontem, a embaixado-
ra norte-americana na ONU, 
Linda Thomas-Greenfield 
apresentou uma resolução 
condenando a Rússia pela 
realização dos referendos.

“A Rússia começou esta 
guerra, e espero que cada 
membro deste Conselho 
faça a coisa certa ao defen-
der o direito internacional 
e a Carta da ONU, pedindo 
à Rússia que acabe com isso 

agora “, disse a embaixa-
dora. “É por isso que apre-
sentaremos uma resolução 
condenando estes falsos 
referendos, apelando aos 
Estados-Membros para que 
não reconheçam qualquer 
alteração do estatuto da 
Ucrânia e obrigando a Rús-
sia a retirar as suas tropas 
da Ucrânia. Os falsos refe-
rendos da Rússia, se aceites, 
abrirão uma caixa de Pando-
ra que não podemos fechar. 
Pedimos que se juntem a 
nós para reafirmar o nosso 
compromisso com a Car-
ta da ONU e enfrentar esse 
desafio de frente”, apelou 
Thomas-Greenfield.

Espera-se que a reso-
lução, apresentada junta-
mente com a Albânia, seja 
amplamente simbólica, uma 
vez que a Rússia quase certa-
mente a bloqueará, uma vez 

e países africanos ou árabes 
expressaram as suas críti-
cas, mas sem se juntarem 
aos duros posicionamentos 
ocidentais e fazendo apelos 
bastante genéricos à nego-
ciação.

Tal como fez o minis-
tro das Relações Exteriores 
da Rússia, Serguei Lavrov, 
no sábado passado, o em-
baixador Nebenzya também 
se dirigiu aos países em de-
senvolvimento, exortando-
-os a não seguir cegamente 
os Estados Unidos. “Para os 
países em desenvolvimen-
to eu digo: não se enganem, 
o objectivo do ocidente não 
é outro senão que a Rússia 
desmorone”, disse Neben-
zya, que também detalhou 
supostas pressões sobre paí-
ses europeus - citando Itália, 
Hungria e Sérvia - para se 
distanciar da Rússia e aper-
tar as suas sanções contra 
Moscovo.

Na reunião de ontem, 
também a ONU deixou claro 
que não reconhecerá o re-
sultado dos referendos, en-
quanto o presidente da Ucrâ-
nia, Volodymyr Zelensky, 
que participou por video-
conferência, pediu um isola-
mento da Rússia em todas as 
organizações internacionais.

As autoridades pró-Rús-
sia nas regiões ucranianas de 
Zaporijia, Kherson e Lugansk 
reivindicaram ontem uma 
vitória do “sim” à anexação 
pela Rússia, estando ainda a 
aguardar-se pelos resultados 
da quarta região ucraniana 
ocupada pela Federação Russa.

No passado, em 2014, a 
Rússia já havia usado o re-
sultado de um referendo 
realizado sob ocupação mili-
tar para legitimar a anexação 
da península ucraniana da 
Crimeia, no Mar Negro. Lusa

EMPRESAS CHINESAS 
ASSINARAM EM 2021 
CONTRATOS 
DE 2,64 MIL MILHÕES PARA 
CONSTRUIR EM ANGOLA

Empresas chinesas assinaram 

em 2021 contratos de 2,64 mil 

milhões de dólares para desenvolver 

infraestruturas em Angola, de acordo 

com um relatório ontem divulgado. 

Angola é “um mercado importante 

para as empresas chinesas que 

procuram parcerias na área das 

infraestruturas nos países de língua 

portuguesa”, de acordo com o 

relatório sobre o ‘ranking’ de 2022 

do Índice de Desenvolvimento de 

Infraestruturas ‘Uma Faixa, Uma 

Rota’, a iniciativa lançada pelo 

Presidente chinês, Xi Jinping, 

que envolve 71 países no plano 

estratégico internacional de Pequim 

de desenvolver ligações marítimas, 

rodoviárias e ferroviárias, mas 

também investimento em recursos 

energéticos. “Em 2021, as empresas 

chinesas em Angola assinaram 

acordos em 44 projectos no valor 

de 2,64 mil milhões de dólares, 

representando 39% do valor total 

dos contratos de infraestruturas” 

rubricados pelos países lusófonos. 

Só os contratos assinados no ano 

passado ao nível da construção de 

habitação foram superiores a 400 

milhões de dólares. “O país está no 

bom caminho para um ‘boom’ na 

habitação”, acrescenta-se. No mesmo 

documento assinala-se o facto do 

país africano ter subido 11 posições, 

para o 22.º lugar, a ascensão mais 

rápida registada entre os países 

lusófonos no índice em que se avalia 

o ambiente, a procura, a recetividade 

e custos para o desenvolvimento de 

infraestruturas nos países incluídos 

na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. 

Quanto mais alta é a pontuação no 

índice, melhor é a perspetiva da 

indústria de infraestruturas de um 

país, e maior é o grau de atratividade 

para as empresas se empenharem 

no investimento, construção e 

operações nesta área naqueles 

territórios. Angola é, entre os países 

de língua portuguesa, o que mais se 

destaca no sub-índice da procura, 

que junta fatores como procura e 

mercado potencial. O relatório foi 

apresentado no Fórum Internacional 

sobre o Investimento e Construção de 

Infraestruturas.

que tem poder de veto como 
membro permanente do 
Conselho de Segurança.

Contudo, a embaixadora 
norte-americana frisou que 
tentará levar a votação à As-
sembleia-Geral da ONU caso 
a Rússia “escolha blindar-se 
da sua responsabilização”. 
“A Rússia realiza referendos 
simulados, em áreas contro-
ladas pelos militares russos e 
seus representantes, coagin-
do as pessoas a ‘votar’ sob a 
mira de armas. Em seguida, 
usa esses referendos para 
tentar dar uma aparência de 
legitimidade às suas tentati-
vas de anexação do território 
de outro Estado soberano. A 
pressa para a Rússia instituir 
e concluir essas tentativas de 
anexação destrói até mesmo 
a fachada de legitimidade”, 
avaliou a norte-americana.

Por sua vez, o represen-
tante permanente da Rússia 
na ONU, Vasily Nebenzya, 
disse que os referendos fo-
ram realizados “de forma 
totalmente transparente e 
respeitando todos os padrões 
internacionais”, negando 
as acusações de intimidação 
dos eleitores.

O diplomata acrescentou 
ainda que havia uma centena 
de observadores internacio-
nais de mais de 40 países, 
que se “surpreenderam com 
o entusiasmo dos eleitores”, 
e questionou o motivo de os 
meios de comunicação oci-
dentais não terem mostrado 
essa perspetiva, nem se te-
rem preocupado em entre-
vistar essa população.

Embora os referendos 
tenham significado uma 
nova reviravolta no conflito 
ucraniano, as posições não 
mudaram muito na ONU: os 
países latino-americanos, 
como o Brasil ou o México, 
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O caso que envolve 
suspeitas de abusos 
sexual de menores 
pelo ex-administrador 
apostólico de Díli 
Ximenes Belo está com 
os órgãos competentes 
da Santa Sé, disse 
ontem o representante 
do Vaticano em Timor-
Leste, sem confirmar 
se o prelado foi ou não 
investigado.

“
P e s s o a l m e n t e 
não posso nem 
confirmar nem 
desmentir por-
que é uma ques-

tão de seriedade da minha 
parte, visto a competência 
ser dos meus superiores na 
Santa Sé”, disse à Lusa Mar-
co Sprizzi, representante 
máximo do Papa e do Vati-

Suspeitas de abusos sexuais de Ximenes Belo 
estão na Santa Sé, diz Nunciatura de Díli

cano em Timor-Leste. “Esta 
questão deve ser dirigida 
diretamente à Santa Sé”, 
referiu, questionado sobre a 
veracidade das denúncias de 
alegados abusos de menores 
cometidos ao longo de vá-
rios anos por Ximenes Belo, 
hoje a residir em Portugal, 
que foram publicadas por um 
jornal holandês.

Marco Sprizzi explicou 
que o caso “está à atenção 
dos Dicastérios competentes 
da Santa Sé e da Secretaria 
de Estado de sua Santidade o 
Papa Francisco”, numa refe-
rência a estruturas que inte-
gram a Curia Romana. “Eles 
estão a examinar este artigo 
e o seu conduto e de outros 
que estão a ser publicados 

neste momento e a partir 
disto, qualquer resposta virá 
diretamente da Santa Sé”, 
explicou. O “assunto está 
diretamente com o Vaticano 
e a Santa Sé. A Igreja local e 
a Nunciatura não têm mais 
competência direta”, enfati-
zou.

Na sua edição online, o 
jornal holandês De Groene 

Amsterdammer publicou on-
tem testemunhos de alegadas 
vítimas de abusos sexuais, 
quando eram menores, cri-
mes que terão sido cometidos 
durante vários anos por Xi-
menes Belo. O jornal explica 
ter ouvido várias vítimas dos 
crimes, alegadamente come-
tido na década de 1980 e 1990, 
e vinte pessoas com conhe-
cimento do caso, incluindo 
“individualidades, membros 
do Governo, políticos, fun-
cionários de organizações da 
sociedade civil e elementos 
da Igreja”.

“Mais de metade das 
pessoas conhecem pessoal-
mente uma vítima dos abusos 
e outros têm conhecimento 
do caso. O De Groene Ams-
terdammer falou com outras 
vítimas que recusaram contar 
a sua história nos media”, 
refere a jornalista Tjirske 
Lingsma. “O Paulo e Rober-
to”, as duas alegadas vítimas 
entrevistadas para o artigo – 
que pediram o anonimato -, 
“conhecem outras vítimas”, 
refere o jornal, um dos prin-
cipais semanários do país.

Em declarações à Lusa, 
Marco Sprizzi disse que o jor-
nal holandês foi “correto” e 
colocou várias perguntas à 
Nunciatura em Díli que fo-
ram “transmitidas aos com-
petentes Dicastérios da San-
ta Sé”. Sprizzi recusou-se a 
confirmar se foram impostas 
algumas restrições a Ximenes 
Belo, nomeadamente impe-
dimento de visitas a Timor-
-Leste, confirmando só que 
“não foi laicizado” [retirado 
das funções eclesiásticas].

Os contornos da saída de 
Ximenes Belo de Timor-Les-
te, em Novembro de 2002, 
nunca foram totalmente 
clarificados pelo Vaticano. 
Outras fontes da Igreja em 
Timor-Leste, ouvidas pela 
Lusa, explicaram que “ne-
nhuma vítima” denunciou 
alegados abusos, de forma 
presencial tanto na Nuncia-
tura como na Igreja timoren-
se, não havendo informações 
de qualquer denúncia junto 
das autoridades civis. Ainda 
assim, apontam a realização 
de uma investigação, cujos 
contornos não são conheci-
dos.

Em 2020, em declarações 
à Lusa, um elemento superior 
da Igreja Católica em Díli, que 

solicitou o anonimato, escu-
sou-se a revelar se houve ou 
não uma demissão formal 
de Ximenes Belo pelo então 
papa João Paulo II.

A mesma fonte referiu-
-se, porém, ao que disse se-
rem “instruções” para “ter 
um perfil baixo, não viajar, 
não mostrar insígnias epis-
copais, ter uma atitude mo-
desta”.

Parte do silêncio sobre o 
Nobel da Paz deve-se, admi-
tiu a mesma fonte, ao facto de 
a postura do Vaticano relati-
vamente a abusos sexuais na 
Igreja ter mudado com os dois 
últimos papas, com a adoção 
de uma política de “tolerân-
cia zero”. “Houve esta pro-
gressiva consciencialização 
da Igreja sobre a gravidade 
do assunto e sobre a atitude, 
a reação que a Igreja deve ter 
para expulsar e corrigir ao 
máximo possível este crime 
dentro da igreja, especial-
mente dentro do clero”, afir-
mou a mesma fonte.

Questionado sobre o que 
ocorreu aquando da saída de 
Ximenes Belo em novembro 
de 2002 – numa decisão que 
na altura causou bastante 
surpresa – Sprizzi recordou 
que a “renúncia voluntária 
de Ximenes Belo se baseou 
numa razão de saúde”. Nesse 
sentido, explicou, a respos-
ta oficial “não pode mudar, 
tendo sido dada com base no 
direito canónico”. “Mas se 
alguma coisa deve ser acres-
centada, será acrescentada 
pelos órgãos competentes”, 
rizou.

Na ocasião, em comu-
nicado, Ximenes Belo anun-
ciou a sua resignação do car-
go, alegando, problemas de 
saúde e a necessidade de um 
longo período de recupera-
ção. “Tenho vindo a sofrer de 
esgotamento, cansaço físico 
e psicológico, pelo que ne-
cessito de um longo período 
de repouso em vista de uma 
recuperação total da minha 
saúde”, referia o comunica-
do.

A 27 de novembro de 
2002 o Vaticano confirmou, 
através da gazeta “L’Osser-
vatore Romano”, que “o San-
to Padre aceitou a renúncia 
do ofício de Administrador 
Apostólico ‘Sede vacante et 
ad nutum Sanctae Sedis’ de 
Díli (Timor Oriental), apre-
sentada por sua excelência 
reverendíssima, monsignor 
Carlos Felipe Ximenes Belo, 
bispo titular de Lorium, em 
conformidade com o cânone 
401.2 do Código de Direito 
Canónico”. Lusa
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Governo 
timorense 
reitera 
universalidade 
de subsídio 
de fim de ano 
a famílias

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

O Governo timorense aprovou 

ontem pequenas alterações 

legislativas para reiterar o cariz 

universal do “subsidio de fim de 

ano” que as autoridades decidiram 

distribuir a todas as famílias do 

país. Em comunicado, o executivo 

explica que o Conselho de Ministros 

alterou o decreto-lei de 25 de maio 

que cria a medida para “acautelar 

eventuais dúvidas quanto ao 

universo de eventuais beneficiários 

deste apoio social”.

Desta forma, explica, o Governo 

quer “reafirmar o sentido da 

decisão de atribuir o subsídio em 

questão a todos os Uma Kain 

[famílias], com registo válido 

efectuado até 28 de Fevereiro 

de 2022, independentemente 

de se encontrarem ou não em 

situação de vulnerabilidade, ou 

independentemente de algum dos 

seus membros prestar actividade 

profissional no âmbito da 

administração pública”.

O “Subsídio de Fim de Ano” prevê 

a distribuição de 200 dólares 

por cada agregado familiar, 

numa medida que visa “apoiar a 

economia das famílias”.

O controverso subsídio foi 

anunciado durante a campanha 

das últimas eleições presidenciais 

pela candidatura do ex-Presidente 

Francisco Guterres Lú-Olo que era 

apoiada, entre outros, pelos três 

partidos do atual Governo, Frente 

Revolucionária do Timor-Leste 

Independente (Fretilin), Partido 

Libertação Popular (PLP) e Kmanek 

Haburas Unidade Nacional Timor 

Oan (KHUNTO).

Dados actualizados indicam que há 

no país cerca de 340 mil agregados 

familiares, tendo sido feita uma 

dotação de 70 milhões de dólares 

para o programa no Orçamento 

Geral do Estado (OGE) retificativo 

para este ano.

Inicialmente, e aquando do debate 

do OGE retificativo, a medida 

chegou a ser proposta excluindo 

famílias de funcionários públicos, 

que já recebem 13º mês. O cariz 

universal da medida facilita a sua 

implementação, mas já suscitou 

críticas da sociedade civil do país 

que denunciam o que considera ser 

a sua injustiça.

Portugal, Angola e Brasil são países lusófonos 
mais cotados no índice chinês de infraestruturas

O índice avalia o ambiente, 
a procura, a recetividade e cus-
tos para o desenvolvimento de 
infraestruturas nestes 71 países. 
Quanto mais alta for a pontua-
ção, melhor será a perspectiva da 
indústria de infraestruturas de 
um país, e maior será o grau de 
atratividade para as empresas se 
empenharem no investimento, 
construção e operações nesta área 
naqueles territórios.

Portugal é entre os países lu-
sófonos, na perspectiva do relató-
rio chinês, aquele que aparece com 
a melhor pontuação no sub-índice 
de desenvolvimento associado ao 
ambiente, que agrega factores po-
líticos, económicos, soberania, fa-
tores de impacto no mercado, bem 
como os cenários empresariais e 
industriais. Portugal está também 
melhor colocado entre países de 
língua portuguesa no sub-índice 
relacionado com os custos, opera-
cionais e de financiamento.

Angola é o que mais se destaca 
no sub-índice da procura, que jun-
ta factores como procura e mer-
cado potencial. Já o Brasil lidera 
entre os lusófonos no sub-índice 
dedicado à recetividade local e en-
tusiasmo de curto prazo no inves-
timento de infraestruturas, cal-
culado, por exemplo, com base no 
valor dos novos contratos.

Em termos globais, no rela-

tório, assinala-se que há a regis-
tar uma “recuperação ligeira” no 
índice, “graças à maior procura 
e entusiasmo/recetividade pela 
construção de infraestruturas nos 
71 países

Ainda assim, “as oscilações 
nas relações de grande poder, os 
reveses na recuperação económica 
global e a lenta saída da pandemia 
de covid-19 desde o início do ano 
lançaram uma nuvem sobre o fu-
turo das infraestruturas”, apon-
tou.

“Uma estratégia para as par-
tes interessadas em infraestru-
turas internacionais é agarrar as 
oportunidades trazidas pela nova 
ronda de revolução tecnológica e 
transição energética, adaptar-se 
ao ‘novo normal’ da prevenção e 
controlo de epidemias, e procurar 
um progresso de alto nível, sus-
tentável e centrado nas pessoas”, 
conclui o relatório.

No relatório assinala-se 
igualmente que a iniciativa ‘Uma 
Faixa, Uma Rota’ está a enfren-
tar “desafios como a escassez de 
fundos, o aumento dos custos, os 
riscos de segurança e a degradação 
ambiental” e que “a curto prazo, 
os efeitos colaterais do conflito 
Rússia-Ucrânia e os recorrentes 
surtos de covid-19 irão pertur-
bar a cooperação internacional na 
área das infraestruturas e retardar 

a recuperação e o seu desenvolvi-
mento”.

Os autores do documento 
alertaram para o facto de que a 
“subida dos preços das principais 
mercadorias, bens intermédios e 
transporte marítimo internacional 
irá aumentar ainda mais os custos 
de construção de infraestruturas” 
e que “o ambiente global para o 
financiamento de infraestruturas 
poderá continuar a deteriorar-se, 
uma vez que as políticas económi-
cas de alguns países desenvolvidos 
tornarão a vida mais difícil para o 
mundo em desenvolvimento”.

 E, “a longo prazo, os jogos 
das grandes potências, as altera-
ções climáticas e o desequilíbrio 
económico global irão acrescentar 
incerteza ao desenvolvimento de 
infraestruturas regionais e inter-
nacionais”. Perante este cenário, 
“para as infraestruturas associa-
das à ‘Uma Faixa, Uma Rota’, o 
desenvolvimento de alta qualidade 
continua a ser um futuro distan-
te”, avisa-se no relatório.

O documento foi apresentado 
no Fórum Internacional sobre o 
Investimento e Construção de In-
fra-estruturas. Na inauguração do 
evento, o adjunto do Ministro do 
Comércio da China, Li Fei, infor-
mou que o país investiu este ano 
no estrangeiro 178,8 mil milhões 
de dólares. Lusa

Brasil, Angola e Portugal 
são, por esta ordem, os 
países lusófonos mais 
cotados no índice chinês 
para a construção de 
infraestruturas a nível 
mundial, de acordo com 
um relatório ontem 
divulgado.

E
m termos gerais, to-
dos os oito países de 
língua portuguesa 
subiram no ‘ranking’ 
de 2022 do Índice de 

Desenvolvimento de Infraestru-
turas ‘Uma Faixa, Uma Rota’, a 
iniciativa anunciada pelo Presi-
dente chinês, Xi Jinping, em 2013 
e que envolve 71 países no pla-
no estratégico internacional de 
Pequim de desenvolver ligações 
marítimas, rodoviárias e ferro-
viárias, mas também investi-
mento em recursos energéticos.

No ‘ranking’ liderado pela In-
donésia, Filipinas e Malásia, o Bra-
sil (12.º) é o país lusófono melhor 
colocado. Segue-se, entre os paí-
ses de língua portuguesa, Angola 
(22.º), Portugal (28.º), Cabo Verde 
(53.º), Moçambique (54.º), Timor-
-Leste (63.º), São Tomé e Príncipe 
(69.º) e Guiné-Bissau (70.º).
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relação. 
Saúde: Coma mais fruta. Uma 
maçã por dia, dá uma vida sadia.
Dinheiro: Seja mais dedicada ao 
seu trabalho. A vitória está perto.
Números da Sorte: 9, 17, 18, 36, 
39, 42

TOURO
Carta do Dia: O Diabo, que 
significa Energias Negativas.
Amor: Mostre os seus sentimentos 
sem receios. O amor é para ser 
vivido intensamente.
Saúde: Controle o peso. Não 
sobrecarregue as articulações.
Dinheiro: Combata as energias 
negativas. O sucesso está para 
breve.
Números da Sorte: 8, 15, 16, 32, 
39, 40

GÉMEOS
Carta do Dia: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir a sua 
opinião. Seja sincera e ajude-o a 
encontrar a melhor solução. 
Saúde: Se ficar rouca, tome chá 
de limão com mel bem quente.
Dinheiro: Poderá ter uma 
agradável surpresa no trabalho.
Números da Sorte: 7, 12, 16, 24, 
29, 31

CARANGUEJO
Carta do Dia: 10 de Espadas, que 
significa Dor, Depressão, Escuridão. 
Amor: Faça uma surpresa ao seu 
par. Dê cor aos dias mais escuros. 
Saúde: Poderá sentir-se triste. 
Faça algo de que gosta para 
distrair-se.
Dinheiro: Para que o equilíbrio 
financeiro reine na sua vida deve 
controlar as despesas.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 
36, 47

LEÃO
Carta do Dia: Rainha de Paus, que 
significa Poder Material.
Amor: Coloque a sua relação 
acima de tudo. Seja mais amorosa 
com o seu par.
Saúde: Atenção ao sistema 
respiratório. Evite andar ao frio.
Dinheiro: Conclua tudo aquilo que 
começa. Terá mais poder material.
Números da Sorte: 1, 11, 16, 24, 
28, 31

VIRGEM 
Carta do Dia: 10 de Copas, que 
significa Felicidade.
Amor: A sua relação conhecerá 
dias muito felizes. Viva o amor 
sem receios.
Saúde: Vai sentir-se em plena 
forma.
Dinheiro: O seu esforço no 
trabalho poderá ser recompensado.
Números da Sorte: 7, 12, 18, 23, 
35, 48

BALANÇA  
Carta do Dia: 2 de Copas, que 
significa Amor.
Amor: O amor poderá chegar à 
sua vida. Mantenha-se otimista.
Saúde: Coma mais legumes 
e mantenha os intestinos a 
funcionar. 
Dinheiro: Fase favorável no que 
respeita ao dinheiro. Amealhe. O 
seguro morreu de velho!
Números da Sorte: 1, 5, 9, 23, 
27, 42 

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: A sua simpatia vai 
conquistar quem a rodeia. Fará 
bons amigos.
Saúde: Tendência para tensão 
arterial baixa. Experimente tomar 
guaraná.
Dinheiro: Os seus investimentos 
poderão dar lucros. Parabéns!
Números da Sorte: 1, 6, 13, 28, 
31, 37 

SAGITÁRIO
Carta do Dia: A Estrela, que 
significa Proteção, Luz. 
Amor: A relação na qual anda a 
investir dará frutos. Viverá dias 
felizes.
Saúde: Sentirá uma energia 
renovada. Conseguirá combater o 
nervosismo e a ansiedade.
Dinheiro: Poderá fazer novos 
investimentos. Está protegida! 
Números da Sorte: 7, 11, 16, 32, 
38, 41

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: 5 de Espadas, que 
significa Avareza.
Amor: Pense nos sentimentos 
da pessoa amada. Evite atitudes 
egoístas.
Saúde: Lute contra os 
pensamentos negativos. Zele pelo 
seu bem-estar.
Dinheiro: Seja mais cautelosa, 
senão poderá deitar tudo a perder. 
Números da Sorte: 3, 4, 15, 17, 
29, 31

AQUÁRIO
Carta do Dia: A Justiça, que 
significa Justiça.
Amor: Possível paixão súbita e 
intensa. Arrisque-se e sinta-se 
viva.
Saúde: A sua saúde está estável. 
Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Surpresas bastante 
agradáveis a nível profissional. A 
justiça será feita.
Números da Sorte: 9, 14, 15, 36, 
38, 45

PEIXES
Carta do Dia: O Imperador, que 
significa Concretização.
Amor: Fase positiva a nível 
sentimental. Poderá fazer novos 
planos.
Saúde: Organize melhor o seu 
tempo livre. Procure relaxar. 
Dinheiro: Poderá concretizar 
negócios pendentes. Seja justa 
com todos.
Números da Sorte: 5, 7, 18, 29, 
31, 38/ h
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“RANDOMLY INTENTIONAL”- CONCEPTUAL ART EXHIBITIONS SERIES 
LEONG CHON 
AFA 
ATÉ 21 DE OUTUBRO

“Desperdício” de 
Tchusca Songo 
na galeria Hold 
On to Hope
A artista angolana Tchusca Songo tem 

patente a partir de 18 de Setembro na 

galeria Hold On to Hope, na aldeia de 

Nossa Senhora em Ká-Hó, a exposição 

individual “Desperdício”. Promovida 

pela Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau (ARTM), 

“Desperdício” é a 16.ª exposição do 

projecto que nasceu nas casas amarelas 

da antiga leprosaria. As criações da 

mostra são feitas principalmente a 

partir de objectos encontrados na praia 

de Hac-Sá, em Coloane. Os materiais 

vão desde o plástico, esferovite, redes 

de pesca, troncos de árvores, madeiras 

à deriva nas correntes oceânicas, 

garrafas, sapatos, brinquedos de praia, 

ou, ainda, diversos objectos perdidos 

ou desenterrados durante tempestades. 

As peças apresentadas são criadas 

e transformadas com o intuito de 

promover reutilizar, reciclar e reduzir – 

três acções que, em Macau, segundo a 

artista, “ainda têm muito trabalho pela 

frente”. 

Festival Internacional 
de Música regressa a Macau

ANTÓNIO ZAMBUJO
9/10 | 20H
CASAS DA TAIPA - ANFITEATRO
ENTRADA COM BILHETE GRATUITO

AFA apresenta “Fake Art-ism” de Leong Chon

Cerâmicas 
de Shiwan 
no Museu 
de Arte 
de Macau
ATÉ 13 DE NOVEMBRO

29/10  | 19H45
CENTRO CULTURAL DE MACAU – PEQUENO AUDITÓRIO
MOP 200, 150

O CONTEMPORÂNEO ENCONTRA A TRADIÇÃO
AGRUPAMENTO DE MÚSICA CANTONENSE

PROGRAMA PIANO DE RUA
10/10-20/11 | 10 - 20H

PARQUE DR. CARLOS 
D’ASSUMPÇÃO
10/10-23/10

ZONA DE LAZER CONTÍGUA 
AO EDIF. WANG HOI 
E WANG KIN
24/10-6/11

PARQUE CENTRAL DA TAIPA

7/11-20/11
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AGAINST THE ROPES – 20h05

Inu-Oh

Cinemax

TDM CANAL MACAU

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:30  RTPi Directo

18:00  O Lugar Bom Sr.3

18:25  A Herdeira Sr.1

20:00  Telejornal

20:45  Amigos e Vizinhos

21:35  Valor da Vida

22:30  TDM News

23:05  Liberdade Liberdade

23:55  Telejornal (Repetição)

00:40  TDM News (Repetição)

01:15  RTPi Directo

TDM DESPORTO

06:59  Open

07:00  Sport News

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

09:00  Sports Weekly Highlight

09:10  2022 Roland Garros French 
Open (edited version) : Men’s Single - 
Quarter Final

13:15  Sports Memory 4

13:20  J. League 2022 : Kawasaki 
Frontale vs Gamba Osaka (Repeat)

15:10  Macau Sports 2022

15:50  BWF World Championships 2022 
(edited version) : Mixed’s Double - Semi 
Final

16:30  BWF World Championships 2022 
(edited version) : Men’s Double - Final

17:30  BWF World Championships 2022 
(edited version) : Women’s Double - Final

18:50  Global Sports

19:35  School Basketball Competition - 
Women A Final

20:50  Sport News

21:00  FIFA U-20 Women’s World 
Cup 2022TM : Canada vs Korea Republic 
(Repeat)

22:50  Sport News

23:00  FIFA U-20 Women’s World 
Cup 2022TM : Germany vs New Zealand 
(Repeat)

00:55  Sports Memory 4

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

See How They Run
11h30; 15h40; 17h30; 
19h45; 20h35

Dragon Ball Super: 
Super Hero
15h; 17h

HAW
13h25; 19h50

Chickenhare and the 
Hamster of Darkness
15h30; 17h20

WOLF PACK
15h45; 19h20; 21h50

Moon Man
11h45

Avatar (Rerelease)
16h; 19h

Shark Bait
11h35

Silent Parade
13h15; 20h

Where the Crawdads 
Sings
13h; 21h30

FALL
18h30

Table For Six
12h40; 14h05; 16h30; 
17h45; 19h; 19h15; 
22h10

Warriors Of Future
22h25

Girls To Buy
21h25

CINEMATECA 
PAIXÃO

Goddamned Asura
19h

Inu-Oh
21h30

CINETEATRO 
MACAU

Table For Six
14h30; 19h15; 21h30

Chickenhare and the 
Hamster of Darkness
16h45

Dragon Ball Super: 
Super Hero
14h30; 16h30; 19h30; 
21h30

See How They Run
14h30; 16h30; 19h30

Silent Parade
21h30

ÓCIO

TDM ENTRETENIMENTO

06:29  Open

06:30  Singing China

07:00  Macau Stamps

07:30  Mr. Nanny

09:05  Magical Haku

09:30  TDM Focus

09:31  Our Blissful Game

10:50  Our People, Our Life

11:10  Les Interprètes

12:00  Craftsman

12:55  Health Consultations

14:00  Repeat of Good Morning Macau

14:30  TDM Focus

14:31  Home For Summer (Repeat)

15:20  The Variety Gala (Repeat)

16:40  Les Interprètes (Repeat)

17:30  The Firsts in Life

18:10  China Revealed

18:25  Mr. Nanny (Repeat)

20:00  Young Speaker

21:15  Home For Summer

22:05  The Day the Rock Star Died

22:30  Aquateam Season 1

23:00  FuXingLuShang

00:01  Home For Summer (Repeat)

00:50  Made in Macau

01:00  Close
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Comissão Europeia 
propõe oitavo pacote de sanções 
face a nova escalada do Kremlin

A 
Comissão Eu-
ropeia propôs 
ontem um oi-
tavo pacote de 
sanções à Rús-

sia, face à “nova escalada” do 
Kremlin na sua agressão à Ucrâ-
nia, com a realização de “refe-
rendos fraudulentos”, mobiliza-
ção parcial e a ameaça de recurso 
a armas nucleares. O novo pacote 
de sanções, apresentado ontem 
em linhas gerais em Bruxelas 
pela presidente da Comissão, Ur-
sula von der Leyen, e pelo Alto 
Representante da União Euro-
peia (UE) para a Política Externa 
e de Segurança, Josep Borrell, 
inclui um tecto ao preço do pe-
tróleo russo, novas restrições ao 
comércio para privar a Rússia de 
cerca de 7 mil milhões de recei-
tas, uma proibição de exporta-

ções de mais produtos para pri-
var o Kremlin (Presidência russa) 
de tecnologias-chave para a sua 
indústria de armamento, e uma 
atualização da lista de entida-
des individuais e colectivas alvo 
de medidas restritivas. Bruxelas 
propõe também nesta nova ronda 
de sanções a proibição de presta-
ção de serviços europeus à Rússia 
e a proibição de cidadãos da UE 
terem assento em órgãos directi-
vos de empresas estatais russas, 
argumentando que “a Rússia não 
deve beneficiar do conhecimento 
e da perícia europeus”. “Na úl-
tima semana, a Rússia escalou a 
invasão da Ucrânia para um novo 
nível, e estamos determinados a 
fazer com que o Kremlin pague 
o preço por esta nova escalada. 
Hoje, estamos a propor um novo 
pacote de sanções duras contra a 

Rússia”, anunciou Von der Leyen.
Numa declaração à imprensa, 

na sede da Comissão, sem direi-
to a perguntas, a dirigente alemã 
começou por se referir à mais re-
cente escalada por parte do regi-
me de Vladimir Putin, apontando 
que “os referendos fictícios or-
ganizados nos territórios que a 
Rússia ocupou são uma tentativa 
ilegal de agarrar terras e de alte-
rar as fronteiras internacionais 
pela força” e acrescentando que 
“a mobilização e a ameaça de Pu-
tin de utilizar armas nucleares são 
outros passos na via da escalada”. 
Deixando para Borrell a apresen-
tação da actualização da lista de 
indivíduos e entidades sujeitas a 
medidas restritivas, a presidente 
do executivo comunitário deu a 
conhecer a “segunda parte destas 
sanções que irão restringir ainda 

M

COREIA DO NORTE FAZ 
TESTE DE MÍSSIL NA VÉSPERA 
DA VIAGEM DE KAMALA 
HARRIS A SEUL

A Coreia do Sul divulgou ontem que 

os norte-coreanos dispararam um 

míssil balístico em direcção à sua zona 

marítima oriental, um dia antes da 

visita da Vice-Presidente dos Estados 

Unidos, Kamala Harris, ao território 

sul-coreano. O Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas da Coreia do 

Sul avançou que o míssil foi lançado 

ontem, mas não forneceu mais 

detalhes. Este foi o segundo míssil 

lançado pela Coreia do Norte nesta 

semana. Kamala Harris deve visitar a 

zona desmilitarizada que separa as duas 

Coreias durante a sua visita à Coreia do 

Sul. O lançamento deste míssil também 

ocorre quando os navios da Marinha dos 

Estados Unidos e da Coreia do Sul estão 

a realizar exercícios na costa leste da 

Península Coreana.

NÃO SERÁ “O FIM DO 
MUNDO” PARA HAMILTON 
TERMINAR ANO SEM 
TRIUNFOS NA FÓRMULA 1

O piloto britânico Lewis Hamilton, 

sete vezes campeão do mundo, disse 

ontem que terminar o Mundial de 

Fórmula 1 sem triunfos não será o 

“fim do mundo”, após uma das épocas 

mais duras da sua carreira. “Faltam 

seis corridas, são seis oportunidades 

de vitória. Mas se não aparecer, não 

será o final do mundo. Nós voltaremos 

ao topo”, disse o piloto da Mercedes. 

Desde a sua estreia na Fórmula 1, em 

2007, Hamilton, que tem o recorde 

de triunfos em Grandes Prémios (103), 

venceu sempre, pelo menos, uma 

corrida por temporada. Contudo, o 

britânico, de 37 anos, recusa referir-se 

a esta temporada como um “período 

negro”, embora seja uma “das mais 

duras” da carreira, pois considera 

que “este ano foi enriquecedor para 

toda a gente”. Campeão entre 2017 

e 2020, Hamilton perdeu o título no 

ano passado para o neerlandês Max 

Verstappen (Red Bull), que lidera 

destacado o Mundial de 2022, com o 

britânico a ser sexto classificado quando 

faltam seis corridas para o final do 

campeonato. Já afastado da luta pelos 

lugares cimeiros, Hamilton disse que o 

principal objectivo é ajudar a Mercedes 

a ultrapassar a Ferrari no segundo lugar 

no Mundial de construtores.

mais o comércio”, visando com 
isso “isolar e atingir ainda mais a 
economia da Rússia”. Nesse sen-
tido, a Comissão propõe “novas 
proibições de importação de pro-
dutos russos”, para “manter os 
produtos russos fora do mercado 
europeu e privar a Rússia de 7 mil 
milhões de euros de receitas”, as-
sim como “alargar a lista de pro-
dutos que já não podem ser expor-
tados para a Rússia”. “O objectivo 
é aqui privar o complexo militar 
do Kremlin de tecnologias-chave. 
Por exemplo, isto inclui artigos 
de aviação adicionais, ou compo-
nentes eletrónicos e substâncias 
químicas específicas. Estas novas 
proibições de exportação irão en-
fraquecer adicionalmente a base 
económica da Rússia e enfraque-
cer a sua capacidade de moder-
nização”, argumentou. Von der 
Leyen anunciou que Bruxelas pro-
põe também aos Estados-mem-
bros no quadro deste oitavo pacote 
de sanções “proibições adicionais 
à prestação de serviços europeus 
à Rússia, e uma proibição para os 
cidadãos da UE de se sentarem em 
órgãos diretivos de empresas es-
tatais russas”, pois Moscovo “não 
deve beneficiar dos conhecimen-
tos e perícia europeus”.


