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Janeiro
1 - O Governo da RAEM implementou a nova “Tabela de Taxas e Preços da DSAT” para 

actualizar várias taxas, designadamente no que respeita às licenças, inspecção de veículos, 
exame de condução, remoção e depósito de veículos. As actualizações sofreram aumentos 
consideráveis que variaram entre os 50 por cento e os 1233 por cento. A taxa de remoção 
de veículos foi a que verificou um maior aumento.

4 - O Instituto Cultural propôs implementar, a partir do Ano Novo Chinês, as medidas “apagar 
os incensos que se encontrem nos espaços interiores dos templos durante a noite e desligar 
as fontes de energia eléctrica que existam nestes locais”.

5 - A Polícia Judiciária e a AMCM desmantelaram a primeira oficina de modificação de máquinas 
POS. Durante a operação foram encontradas dez máquinas POS da UnionPay 7,5 milhões 
de Dólares de Hong Kong em numerário, e foram detidos 23 homens e mulheres. 

12 - Os Serviços de Saúde identificaram um caso importado de infecção humana por vírus de 
gripe aviária H7N9 numa mulher, com 72 anos de idade, residente de Macau que vivia 
habitualmente na cidade de Zhongshan. As 43 pessoas que tiveram contacto próximo 
com a doente e as 23 pessoas cujo contacto foi ocasional foram observadas clinicamente 
e submetidas a um tratamento médico antiviral com Tamiflu pelos Serviços de Saúde de 
Macau.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o presidente do Conselho para 
a Promoção do Comércio Internacional do País, Jiang Zengwei, no qual trocaram opiniões 
e debateram a promoção e o desenvolvimento da indústria de convenções e exposições 
de Macau.

13 - Foi lançada a nova política de admissão para estudantes recomendados de Macau. O 
Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Educação 
anunciou que os estudantes graduados do ensino secundário complementar recomendados, 
que não tenham sido admitidos ou que não tenham requerido antes a recomendação, 
mas foram aprovados em todas as disciplinas, podem ter uma segunda oportunidade de 
requerer a recomendação.

16 - Terminou a “Admissão conjunta dos estudantes recomendados de Macau nos cursos de 
licenciatura das instituições do ensino superior da China, para 2017”, organizada pelo 
Ministério da Educação Nacional e coordenada pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
da RAEM. Um total de 723 estudantes foi admitido pelas instituições do ensino superior 
do interior da China, o que significou um novo recorde histórico.

18 - A Direcção dos Serviços de Turismo anunciou que Macau recebeu em 2016 mais de 31 
milhões de visitantes, ou seja um ligeiro aumento anual de 0,8 por cento. Apesar do ligeiro 
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crescimento do número de visitantes durante o ano, e pela primeira vez em dez anos, o 
número de visitantes que pernoitaram (50,7 por cento) na cidade foi superior aos que 
não pernoitaram.

25 - Foi publicado no Boletim Oficial da RAEM o despacho do Chefe do Executivo que divulga 
a lista dos vogais da “Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa”.

26 - O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais detectou a existência do vírus da gripe 
aviária do subtipo H7 numa das amostras do lote de aves vivas importadas, decidindo de 
imediato, abater 18 mil aves de capoeira e suspender a comercialização de aves vivas 
em Macau por, pelo menos, três dias. O IACM detectou, novamente a 3 de Fevereiro, a 
existência do vírus da gripe aviária do subtipo H7 numa das amostras do lote de aves 
vivas importadas, abatendo 10.038 aves de capoeira e suspendendo a comercialização 
de aves vivas em Macau por três dias.

Fevereiro
4 - O Boletim Oficial da RAEM publicou o Regulamento Administrativo intitulado “Plano de 

Apoio Financeiro ao Abate de Motociclos e Ciclomotores com Motor a Dois Tempos”. O 
valor do apoio financeiro para cada motociclo ou ciclomotor com motor a dois tempos, 
entregue para efeitos de abate, é de 3500 patacas.

8 - Foi publicado no Boletim Oficial da RAEM o anúncio da Direcção dos Serviços de Finanças, 
que prorroga, até 20 de Julho de 2018, o prazo do contrato de concessão celebrado entre 
a Região Administrativa Especial de Macau e a Companhia de Corridas de Galgos Macau 
(Yat Yuen), S.A., para a exploração, em regime de exclusivo, das corridas de galgos.

13 - O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, em conjunto com a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, realizou a consulta pública sobre o projecto da 
proposta de “Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro” com a duração de 60 dias. 

15 - A “Heritage Foundation” publicou o seu relatório relativo ao “Índice de Liberdade Económica” 
para o ano de 2017. Macau tem vindo a ser classificado, consecutivamente, como uma 
economia “relativamente livre”, nos últimos noves anos. Ao grau de liberdade geral 
económica de Macau é atribuída uma avaliação de 70,7, a qual é, superior ao nível médio, 
em termos mundiais e regionais, ocupando o 32.º lugar em relação aos 180 sistemas 
económicos globais classificados. Das 43 economias da região Ásia-Pacífico, o “ranking” 
de Macau situa-se no 8.º lugar, subindo um lugar.

16 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com o secretário do Comité Municipal de Zhuhai 
do Partido Comunista da China, Guo Yuanjiang, e trocaram impressões sobre várias 
matérias, nomeadamente o aprofundamento da cooperação entre as duas cidades.

17 - O Chefe do Executivo reuniu com o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do 
Povo Chinês (CCPPC) da Província de Guangdong, Lin Musheng, tendo trocado opiniões 
sobre as funções dos membros da CCPPC, e o fomento da cooperação e intercâmbio cultural 
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das duas regiões.

22 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se à província de Fujian onde se reuniu com 
os dirigentes locais, no âmbito da iniciativa nacional de «Uma Faixa, Uma Rota», encontrou-
se ainda com o secretário do Comité do Partido Comunista Chinês daquela província, You 
Quan, e o governador da província, Yu Weiguo. Ambas as partes discutiram as prioridades 
da cooperação na participação conjunta na iniciativa de «Uma Faixa, Uma Rota».

  O Boletim Oficial da RAEM publicou o despacho do secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, que declara a caducidade da concessão de três terrenos com áreas totalizadas 
em cerca 27 mil metros quadrados, situados em Coloane, pelo decurso do seu prazo, sem 
aproveitamento, da concessão por arrendamento que é dada inicialmente a título provisório 
para uso industrial. 

24 -  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o secretário do Comité Provincial de Guangdong 
do PCC, Hu Chunhua e o governador, Ma Xingrui, participaram, à frente das respectivas 
delegações oficiais, no encontro entre os dirigentes de Guangdong e Macau realizado em 
Cantão, para debater a iniciativa nacional «Uma Faixa, Uma Rota». Nessa reunião foram 
discutidas as ideias de cooperação entre as duas partes nos domínios da economia, do 
comércio, do investimento e do intercâmbio entre as populações e estudados, em concreto, 
os respectivos trabalhos.

26 - Entrou em vigor a Lei ao “Regime jurídico do erro médico” e os três regulamentos 
administrativos complementares relativos à “Comissão de Perícia do Erro Médico”, ao 
“Centro de Mediação de Litígios Médicos” e ao “Seguro Obrigatório de Responsabilidade 
Civil Profissional dos Prestadores de Cuidados de Saúde”.

28 - Os Serviços de Saúde implementaram a primeira fase do “Programa Piloto eHR”, o qual 
permitirá, através da criação de uma plataforma, o acesso mútuo a dados de uma parte do 
registo da história clínica dos pacientes entre o Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
os Centros de Saúde e o Hospital Kiang Wu.

Março
3 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, partiu para Pequim, para assistir no dia 5 à cerimónia 

de abertura da quinta reunião da décima segunda Assembleia Popular Nacional.

4 - O membro do Comité Permanente do Politburo do Comité Central do PCC e presidente 
do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, na sessão de 
debate dos membros de Hong Kong e Macau à CCPPC, desejou que as eleições para a 
sexta Assembleia Legislativa de Macau fosse um sucesso e que a população de Macau 
escolhesse os candidatos que amam a Pátria e Macau para serem deputados à Assembleia 
Legislativa, de forma a assegurar que a força patriótica represente a maioria absoluta na 
Assembleia Legislativa.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu, em Pequim, com o ministro da Educação, Chen 
Baosheng.
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5 - Iniciou a 5.ª sessão da 12.ª Assembleia Popular Nacional, onde o Primeiro-Ministro, Li 
Keqiang, afirmou, durante a apresentação do relatório do trabalho do Governo, que tem 
que garantir que o princípio de “um país, dois sistemas” seja implementado em Hong Kong 
e em Macau de forma inabalável, sem desvios nem distorções.

  Foi criada, formalmente pelo Corpo da Polícia de Segurança Pública a polícia turística para 
a qual destacará 40 agentes para as zonas turísticas da península de Macau e das Ilhas. 

6 - O membro do Comité Permanente do Politburo do Comité Central do PCC e presidente do 
Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, participou na sessão 
plenária da delegação dos deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional, onde 
manifestou três desejos para os deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, efectuou visitas, em Pequim, à Administração Geral do 
Desporto e ao Gabinete para Assuntos dos Chineses do Ultramar do Conselho de Estado.

  O Boletim Oficial da RAEM publicou o despacho do Chefe do Executivo, que cria a Comissão 
de Trabalho para a Construção de «Uma Faixa, Uma Rota» e que entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação. A Comissão funciona na dependência do Chefe do Executivo, 
que a preside.

7 - O “Sistema de Alerta de Viagens da Região Administrativa Especial de Macau” entrou 
oficialmente em vigor. O Sistema de Alerta de Viagens cobre os 77 países ou destinos 
de viagem mais procurados pelos residentes de Macau, categorizado em três níveis, 
identificados pelos números 1, 2 e 3, em que o nível 3 é o mais grave. 

8 - O Comité Permanente da APN anunciou o projecto de alteração à “Metodologia para 
a Eleição de Deputados de Macau à Décima Terceira Assembleia Popular Nacional”. O 
projecto estipula que os candidatos devem declarar, no formulário de inscrição, a defesa 
da Constituição, da Lei Básica de Macau e do princípio “um país, dois sistemas”, bem como 
a sua fidelidade à República Popular da China e à RAEM.

  Vários serviços governamentais da RAEM iniciaram a demolição dos estaleiros deteriorados 
de Lai Chi Vun, em Coloane.

10 - O Comissariado contra a Corrupção indicou, no relatório de investigação, que o Instituto 
Cultural violou várias vezes as normas legais nos contratos de um grande número de 
trabalhadores, através do modelo de aquisição de serviços. Em 25 de Abril, em resposta 
ao aludido relatório, o Instituto Cultural reconheceu que 82 trabalhadores permaneciam 
ainda contratados mediante o modelo da aquisição de serviços, estando previsto que três 
quartos destes cessariam o seu contrato de trabalho no terceiro trimestre. 

13 - Foi publicada, no Boletim Oficial da RAEM, a ordem executiva do Chefe do Executivo, que 
marca o dia 17 de Setembro como o dia das eleições para a Assembleia Legislativa e fixa o 
limite de despesas que cada candidatura pode gastar nessas eleições, ou seja 3,5 milhões 
de patacas.

15 - A 5.ª Sessão da 12.ª Assembleia Popular Nacional votou e aprovou o projecto da Metodologia 
para a Eleição de Deputados de Macau à 13.ª Assembleia Popular Nacional, incluindo a 
eleição de deputados de Macau à APN, com uma taxa de votação superior a 99 por cento.
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19 - A Administração Nacional do Turismo da China e a Secretaria para os Assuntos Sociais e 
Cultura da RAEM realizaram em Macau, pela primeira vez, um Seminário de Intercâmbio 
entre o Interior da China, Hong Kong e Macau sobre Turismo Integrado e Polícia Turística.

20 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com o presidente do município de Cantão, 
Wen Guohui, e abordaram questões relativas ao aprofundamento da cooperação bilateral 
através do «Acordo-Quadro de Cooperação entre Guangdong e Macau».

  O Boletim Oficial da RAEM publicou o despacho do Chefe do Executivo, que proíbe o 
fornecimento ou a venda de esquentadores a gás, sem chaminé, na Região Administrativa 
Especial de Macau.

28 - O Instituto Cultural iniciou o procedimento de classificação de bens imóveis aos estaleiros 
de Lai Chi Vun.

29 -  Realizou-se, por quatro dias consecutivos, a primeira edição do “Exame Unificado de Acesso 
das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau”.

30 - Foi inaugurada a Cinemateca Paixão.

Abril
1 - A Companhia de Serviços de Rádio Táxi Macau S.A., numa primeira etapa, colocou em 

circulação 50 táxis especiais. 

3 - Foi publicado, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o despacho 
do Chefe do Executivo, que cria a Comissão de Coordenação da Reforma da Administração 
Pública que entrou em vigor no dia seguinte.

  Foi lançada a consulta pública sobre a “Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-
Veterinária” durante um período de 30 dias.

10 - Os residentes de Taiwan podem, a partir de agora, viajar de e para Macau através dos 
postos fronteiriços de Macau com salvo-conduto de residente de Taiwan para deslocação 
ao interior do País (vulgo Bilhete de Compatriotas de Taiwan).

11 - Iniciou-se a terceira fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. 
Todos os residentes da RAEM, com idade igual ou superior a 15 anos, têm direito a um 
subsídio de aperfeiçoamento, até ao máximo de 6000 patacas.

13 -  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com a directora-geral da Organização 
Mundial de Saúde, Margaret Chan, no qual trocaram impressões sobre a prevenção e 
controlo de doenças contagiosas, o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, a 
pesquisa na área da ciência e formação de talentos, entre outros temas.

14 - Iniciou-se a “Semana Dinâmica de Macau - Shengzhen, Guangdong”.

17 - A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes informou que o grupo de 
trabalho interdepartamental realizou uma acção de despejo num terreno situado na Vila 
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da Taipa, com aproximadamente 2900 metros quadrados, que depois de recuperado, será 
aproveitado para a construção do “Edifício do Departamento Policial das Ilhas”.

18 - Ocorreu à noite uma falha no serviço de Internet da rede fixa da CTM, causando a 
“desconexão” durante várias horas e afectando quase 30.000 usuários em vários bairros. 

  De acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, em 2016, a 
área terrestre de Macau era de 30,5 quilómetros quadrados e a densidade demográfica 
aumentou de 21.100 habitantes por quilómetro quadrado registados em 2015 para 21.400 
habitantes. A RAEM continua assim a ser a região com a maior densidade demográfica do 
mundo.

24 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro, com a vice-presidente da Federação 
da Juventude da China e astronauta, Wang Yaping, onde foi referido o apoio do Governo 
da Região Administrativa Especial de Macau ao desenvolvimento da indústria aerospacial 
do País, bem como a promoção da educação científica, entre outros assuntos.

27 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com o governador da província de Hunan, Xu 
Dazhe, tendo ambos concordado em reforçar a cooperação existente, designadamente 
aproveitar melhor as vantagens de Macau para uma entrada mais rápida nos mercados 
dos países lusófonos.

28 - O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais anunciou a implementação oficial da 
medida de “separação entre humanos e aves” e a suspensão da importação de aves vivas 
a partir de 1 de Maio.

Maio
2 - O Governo da RAEM publicou no Boletim Oficial o despacho do Chefe do Executivo para 

aplicar o “Plano Provisório de Apoio Financeiro para Inspecção das Partes Comuns de 
Edifícios das Classes P e M”, sob a tutela do “Fundo de Reparação Predial”, sendo o prazo 
de candidatura de três anos.

4 - O Governo da RAEM decidiu aplicar as medidas de ajustamento dos limites do rácio do 
empréstimo para outra aquisição de imóveis que não a primeira.

5 - A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos divulgou os resultados do Inquérito-Piloto 
dos Intercensos 2016. A taxa de crescimento médio anual da população de Macau atingiu 
3,3 por cento entre 2011-2016, constituindo um pico nos últimos 20 anos. 

8 - O membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China e Presidente 
do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, chegou a Macau 
para uma visita de três dias. Posteriormente, deslocou-se a San Chok Un onde recebeu em 
audiência o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o vice-presidente da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês, Edmund Ho.

9 - O Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, 
reuniu com representantes dos diversos sectores sociais e deslocou-se, em seguida, 
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aos edifícios da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Última Instância e do Tribunal de 
Segunda Instância para visitar instalações legislativas e judiciais e assistiu a uma breve 
apresentação sobre a actual construção da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

10 - O Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, 
deslocou-se à Universidade de Macau para uma palestra com os representantes do sector 
de educação e os estudantes do ensino superior. O Presidente do CPAPN, Zhang Dejiang, 
concluiu a visita a Macau e deixou o território num voo especial às 11h00.

12 - O Conselho Executivo concluiu a discussão do projecto de Regulamento Administrativo 
sobre a “Alteração ao Regulamento Administrativo - Planos de Garantia de Créditos a 
Pequenas e Médias Empresas”. No projecto do regulamento administrativo propõe-se que 
seja aumentado para quatro milhões e novecentos mil, o limite máximo do montante 
da garantia de créditos prestado nos termos do “Plano de Garantia de Créditos a PME”, 
mantendo-se em 70 por cento a percentagem do crédito bancário garantido para cada 
empresa. O Regulamento Administrativo entrará em vigor em 23 de Maio.

13 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com o vice-secretário do Partido Comunista e 
governador do município de Pequim, Cai Qi, e abordaram temas sobre o desenvolvimento 
da cooperação entre as duas cidades.

14 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, participou na cerimónia de abertura do Fórum «Uma 
Faixa, Uma Rota» para a Cooperação Internacional e respectivas sessões.

17 - A Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA, na sigla em inglês) 
publicou recentemente o seu relatório anual sobre a situação do mercado internacional 
de convenções de 2016 (2016 International Meetings Market Annual Report). De acordo 
com o referido relatório, no ranking entre as cidades do mundo, Macau subiu da 93.ª 
posição, registada em 2015, para o 72.º lugar. No tocante ao ranking entre as cidades da 
Ásia-Pacífico, a RAEM melhorou também a sua posição, ocupando agora o 17.º lugar, em 
vez de 21.º posição registada em 2015.

18 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontrou-se com o secretário do partido e director do 
Conselho de Gestão da Nova Zona de Hengqin, Niu Jing, e abordaram o tema do reforço 
da cooperação bilateral sob o Acordo-Quadro de Cooperação Guangdong-Macau.

22 - Foi publicado no Boletim Oficial da RAEM o despacho do Chefe do Executivo sobre o 
ajustamento faseado do tarifário dos parquímetros a partir de 17 de Junho. Há actualmente 
mais de 11.000 parquímetros distribuídos em sete zonas de Macau, a conclusão está 
prevista para o início de Março de 2018.

23 - Entrou em funcionamento oficial o novo Centro de Operações de Protecção Civil, sito no 
Edifício do Serviço de Migração do Corpo da Polícia de Segurança Pública.

24 - A Polícia Judiciária anunciou que foi resolvido com sucesso um caso de homicídio ocorrido 
há 11 anos, pelo uso da tecnologia de identificação avançada de ADN, tendo sido detidos, 
no interior do País, dois arguidos do sexo masculino.

29 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com o presidente e fundador da empresa Foxconn 
do Grupo Hon Hai, Terry Gou, que se encontrava de visita a Macau, e dialogaram sobre o 
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desenvolvimento sustentável e a promoção da diversificação adequada da economia de 
Macau.

30 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontrou-se com o secretário do Comité do Partido 
da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho de Estado, 
Hao Peng. Na ocasião, aproveitaram para trocar opiniões sobre o desenvolvimento em 
Macau das empresas estatais chinesas, o apoio à promoção da diversificação adequada 
da economia de Macau e a construção de uma plataforma entre a China e os países de 
língua portuguesa.

31 - A Assembleia Legislativa aprovou, na especialidade, o “Regime de previdência central não 
obrigatório”, que entrará em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2018.

Junho
1 - Teve lugar a cerimónia de descerramento da placa alusiva à entrada em funcionamento 

da “Sede do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento China-Países de Língua 
Portuguesa”.

  Entrou em funcionamento oficial o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

2 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e a vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da 
China, Ding Xiangqun, trocaram opiniões sobre a promoção do “Fundo da Cooperação para 
o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa” e o reforço do apoio 
a Macau na construção da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a 
China e os países de língua portuguesa.

6 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontrou-se com o presidente da Comissão Municipal 
de Tianjin da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Zang Xianfu, e trocaram 
opiniões sobre o reforço da cooperação entre Tianjin e Macau e respectivo intercâmbio 
para os jovens.

7 - O Chefe do Executivo da RAEM, Chui Sai On, teve um encontro com o presidente honorário 
do Instituto de Negócios Estrangeiros do Povo Chinês, presidente da Associação da 
Diplomacia Pública da China e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Li Zhaoxing, e a 
sua comitiva. Ambos abordaram as questões relativas à implementação com sucesso do 
princípio “um país, dois sistemas”, à participação e contributo de Macau para a construção 
da iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», entre outros assuntos.

8 - Realizou-se por dois dias consecutivos a Conferência Internacional «Uma Faixa, Uma Rota» 
e o Desenvolvimento de Macau. 

  A Polícia Judiciária anunciou que as forças de segurança de Guangdong, Hong Kong e 
Macau cooperaram na resolução de um caso de narcotráfico transfronteiriço em grande 
escala, tendo apreendido cerca de 300 quilos de “ice”, cujo valor ronda os dez milhões de 
RMB. Os três líderes do grupo de narcotráfico e os dois principais arguidos foram detidos 
respectivamente em Zhuhai e Macau.
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9 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, o presidente do Parlamento Nacional da República da 
Hungria, Laszlo Kover e outros representantes reuniram para abordar questões relativas 
à cooperação amigável entre a China e a Hungria e comprometeram-se a reforçar o 
intercâmbio entre as populações e as trocas comerciais, através do papel de plataforma 
que Macau desempenha.

12 - Foi inaugurado o Centro de Reabilitação Pediátrica, localizado no Centro de Saúde da Areia 
Preta, que proporcionará um melhor serviço no tratamento precoce de crianças portadoras 
de deficiência e respectivas famílias.

13 - Entrou em vigor o Regulamento Administrativo “Aprovação de modelos de capacetes de 
protecção para condutores e passageiros de ciclomotores e motociclos”. 

  O Governo da RAEM anunciou a a recolha, até final de Junho, de opiniões junto da população 
sobre a participação da RAEM no Plano de desenvolvimento da região metropolitana da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu, em audiência, o presidente da mesa 
da Assembleia-Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e 
governador da província de Luanda em Angola, Francisco Higino Carneiro, e respectiva 
comitiva para discutirem o reforço do intercâmbio e cooperação com os países de língua 
portuguesa, através da plataforma de serviços de Macau.

15 - Foi publicado o relatório da consulta final do “Sistema de avaliação do desempenho 
dos alunos da educação regular do regime escolar local”, segundo o qual é permitida a 
repetência aos alunos dos primeiros anos do ensino primário.

  Foi lançado o concurso público para a exploração de autocarros que efectuem a travessia 
entre os Postos Fronteiriços da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

16 - A Assembleia Legislativa aprovou, após votação na especialidade, a proposta de lei sobre 
alteração ao Código Penal, relativamente aos crimes sexuais, introduzindo-se um novo 
crime “crime de importunação sexual”. O crime de importunação sexual é punido com 
pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. A referida proposta de lei 
eliminou a diferenciação de género nos crimes sexuais, introduzindo dois tipos de crime 
relacionados com ofensa a menores. A presente lei entra em vigor 60 dias após a data da 
sua publicação.

21 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, partiu para Xangai, onde terá encontros com dirigentes 
do comité e do governo municipais de Xangai, nos quais será realizado um balanço dos 
resultados obtidos e delineadas perspectivas de cooperação. 

22 - O Chefe do Executivo encontrou-se com o secretário do Comité Municipal do Partido 
Comunista Chinês, Han Zheng, e o presidente do município, Ying Yong. Na ocasião foi 
considerado que a base de cooperação bilateral continua firme, pelo que esperam fortalecer 
o intercâmbio em várias vertentes, nomeadamente na área das finanças, do turismo, da 
educação, da ciência e tecnologia, do desporto, entre outras, acreditando na consolidação 
e no aprofundamento contínuo das relações de cooperação.

23 - Iniciou-se a “Semana Dinâmica de Macau - Quanzhou, Fujian”.
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26 - Foi publicado no Boletim Oficial o despacho do secretário para os Assuntos sociais e Cultura, 
que caracteriza as exigências das competências académicas básicas no ensino secundário 
e no ensino secundário complementar. As exigências das competências académicas 
básicas são implementadas no 1.º ano do ensino secundário geral e do ensino secundário 
complementar, a partir do primeiro dia do próximo ano escolar, estendendo-se ao nível 
de escolaridade seguinte em cada ano escolar. Será concluída a reforma curricular das 
diversas fases do ensino no ano lectivo de 2019/2020.

29 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o 
Governo da República Federal da Nigéria rubricaram o projecto de “Acordo de Transferência 
de Pessoas Condenadas entre a RAEM e a República Federal da Nigéria”.

Julho
1 - De acordo com o disposto da nova redacção do “Regulamento do Trânsito Rodoviário”, 

promulgado no dia 1 de Julho de 2016, a inspecção anual obrigatória para automóveis 
ligeiros e motociclos passa, a partir deste dia, a iniciar-se ao fim do oitavo e não do décimo 
ano. Quanto aos ciclomotores, estes passam a ser sujeitos a uma inspecção obrigatória 
ao fim do quinto ano e à inspecção anual obrigatória a partir do nono ano.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, participou no Fórum sobre “Construir de mãos dadas 
a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e trabalhar juntos para a criação de uma 
região metropolitana de nível mundial”, realizado em Hong Kong. Sob o testemunho do 
Presidente, Xi Jinping, os três governos assinaram o “Acordo-quadro para reforço da 
cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção da Grande Baía”.

2 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité Provincial 
de Guangdong do Partido Comunista Chinês, Hu Chunhua, e o governador de Guangdong, 
Ma Xingrui, no qual fizeram um balanço sobre a cooperação entre Guangdong e Macau e 
trocaram opiniões para a implementação do «Acordo-Quadro para o reforço da cooperação 
Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção da Grande Baía».

7 - Foi concluída a obra da construção do tabuleiro principal da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau.

14 - O Tribunal de Última Instância julgou a pronúncia procedente e em consequência condenou 
o ex-procurador, Ho Chio Meng, pela prática de 1092 crimes de promoção ou fundação de 
associação criminosa, branqueamento de capitais agravado, burlas entre outros, na pena 
única de 21 anos de prisão. Foi ainda condenado a pagar ao Gabinete do Procurador 75 
milhões de patacas e foi declarado perdido a favor da Região Administrativa Especial de 
Macau o património ilegal que o arguido possuía no montante de mais de dez milhões de 
patacas.

  Assembleia Legislativa votou e aprovou, na especialidade, a alteração à Lei - Regime de 
Prevenção e Controlo do Tabagismo. Nos casinos, as salas de fumadores devem ser criadas 
no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei. 
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23 - As tarifas de 1600 táxis do território foram actualizadas a partir das 00h00, tendo 
aumentado a bandeirada de 17 para 19 patacas (pelos primeiros 1600 metros a percorrer) 
e das fracções actuais a duas patacas por cada 260 metros após a bandeirada, que passou 
para duas patacas a cada 240 metros. 

26 - Realizou-se a Reunião de Cooperação Zhuhai - Macau 2017, na qual os representantes dos 
serviços públicos de Zhuhai e de Macau, assinaram dois acordos-quadro de cooperação 
em turismo e desporto e dois acordos de cooperação nas áreas culturais e de estatística.

Agosto
1 - Os Serviços de Alfandega implementaram o “plano de renovação do sistema de passagem 

fronteiriça automática de veículos” nos diversos postos fronteiriços.

4 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau e o Grupo Alibaba assinaram o 
“Acordo-Quadro para a Cooperação Estratégica na Área da Construção de uma Cidade 
Inteligente”, a fim de estimular a construção de Macau como uma cidade inteligente.

15 - Realizou-se a leitura do acórdão proferido pelo Tribunal Judicial de Base no processo penal 
conexo ao do ex-procurador, Ho Chio Meng, relativamente aos outros nove arguidos.

16 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu na Sede do Governo, o comissário político do 
Exército de Libertação do Povo Chinês (Southern Theater Command), Wei Liang, e falaram 
sobre a manutenção conjunta do ambiente da segurança do território e a concretização 
do princípio “um país, dois sistemas”.

18 - A Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam Cheng 
Yuet-ngor, visitou Macau, pela primeira vez, e efectuou uma visita de cortesia ao Chefe do 
Executivo, Chui Sai On. No encontro, trocaram impressões sobre o reforço da cooperação 
entre os dois territórios, o desenvolvimento das indústrias cultural e recreativa e outros 
temas de interesse comum.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontrou-se com o governador da província de 
Hubei, Wang Xiao Dong, onde abordaram temas como a participação dos dois territórios 
na iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», na faixa económica do rio Yangtzé, e na cooperação 
nas áreas do comércio, da economia, e no intercâmbio de pessoas.

21 - Realizou-se a cerimónia de lançamento da primeira pedra do Projecto de Estação de 
Purificação de Água de Seac Pai Van.

22 - Registou-se uma temperatura máxima de 39ºC, um recorde que não se registava há mais 
de 87 anos, devido à influência da depressão da corrente de ar provocada pelo tufão 
“Hato”.

23 - Macau foi atingido pelo tufão “Hato”, a tempestade tropical mais forte dos últimos 53 
anos, aliada a um grave storm surge. O tufão “Hato” causou um total de dez mortes, a 
interrupção de energia eléctrica a mais de 250 mil utentes no território e perturbações 
nos serviços de telecomunicações e de abastecimento da água. O Chefe do Executivo, 
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Chui Sai On, deslocou-se ao Centro de Operações de Protecção Civil para coordenar o 
andamento dos trabalhos de recuperação, e visitou posteriormente a zona do centro da 
Taipa para conhecer a situação real após a tempestade tropical. 

24 -  O Chefe do Executivo anunciou ter aceitado o pedido de demissão apresentado pelo director 
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Fong Soi Kun.

25 -  De acordo com a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e a Lei do 
Estacionamento de Tropas na Região Administrativa Especial de Macau da República 
Popular da China, o Chefe do Executivo pediu a autorização do Governo Central para que a 
Guarnição em Macau ajudasse nas acções de socorro, tendo o pedido sido atempadamente 
autorizado. A Guarnição em Macau mobilizou mil militares para auxiliar nas acções de 
socorro pós-catástrofe.

  Todos os departamentos do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, os postos 
fronteiriços e as delegações no exterior, colocaram a bandeira regional a meia haste como 
sinal de luto pelas vítimas mortais do tufão “Hato”.

27 - Com a aproximação do tufão “Parkhar” a Macau, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos 
elevaram o sinal para n.º 8. O Chefe do Executivo convocou, às 06h30 no Centro de 
Operações de Protecção Civil, uma reunião interdepartamental para ouvir os representantes 
da estrutura de protecção civil e dirigentes dos respectivos serviços sobre a programação 
dos trabalhos inerentes ao tufão “Parkhar”.

28 - Foi publicado no Boletim Oficial o despacho do Chefe do Executivo que cria a Comissão para 
a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e 
Aperfeiçoamento, tendo como objectivo a revisão do mecanismo existente na gestão de 
crises, a elaboração do plano geral de resposta a crises no futuro e o reforço da capacidade 
de resposta a crises.

  O porta-voz do Governo, Victor Chan, revelou, na conferência de imprensa conjunta do 
Governo, que o projecto do “Plano geral da comporta de retenção de marés e do sistema 
de escoamento de água na zona marginal do Porto Interior de Macau” já foi submetido ao 
Conselho de Estado para recolher opiniões de diversos ministérios e comissões nacionais.

  Após três dias e três noites de trabalho e recuperação, os militares da Guarnição do 
Exército de Libertação Popular em Macau cumpriram a missão de rescaldo e regressaram 
à Guarnição às 8h00 do dia 28 de Agosto. As tropas do ELP concluíram as operações numa 
área total de cerca de um quilómetro quadrado, equivalente a um comprimento de 120,5 
mil metros, tendo sido cortadas 680 árvores e retirado lixos que posteriormente foram 
transportados em camiões, perfazendo 700 viagens.

29 - A DSEJ revelou que seis escolas foram severamente danificadas por tufão “Hato”, sendo 
necessário adiar as aulas.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se a várias corporações das Forças Segurança 
onde apresentou saudações a todo o pessoal que participou nas operações de socorro e 
salvamento.
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Setembro 
6 - A Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu 

Acompanhamento e Aperfeiçoamento realizou a primeira conferência de imprensa, onde 
o Chefe do Executivo, Chui Sai On, apresentou o plano e os trabalhos de resposta do 
Governo em relação a eventuais futuras calamidades. Produziu despacho para criar a 
Comissão de Inquérito sobre a Catástrofe “23.08”, a fim de apurar se durante o tufão 
“Hato” se imputam erros ou responsabilidade aos serviços públicos e funcionários, em 
termos do cumprimento dos deveres legais, particularmente no âmbito de prevenção 
e trabalhos de salvamento em situação de catástrofe. Em 21 de Novembro, o Governo 
publicou o relatório apresentado pela Comissão de Inquérito sobre a Catástrofe “23.08”. 
Da investigação realizada foi concluído que os actos praticados pelo ex-director, Fong 
Soi Kun e pela subdirectora, Leong Ka Cheng, dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 
poderão eventualmente constituir infracção disciplinar. Na sequência, o Chefe do Executivo 
instaurou os devidos processos disciplinares.  

7 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se à Rua Cinco de Outubro para se inteirar 
da situação junto dos donos de lojas e moradores, e observar o restabelecimento das 
actividades normais da cidade após a passagem do tufão “Hato”.

10 - Segundo a nota de imprensa emitida pelo Gabinete do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, transitou em julgado o acórdão condenatório do ex-procurador do Ministério 
Público, Ho Chio Meng. 

11 - O Chefe do Executivo juntamente com a delegação oficial deslocou-se a Cantão para uma 
reunião de trabalho com o governador de Guangdong, Ma Xingrui, para discutir o projecto 
de construção das comportas para prevenir inundações, a fim de efectuar um estudo 
profundo relativo às obras.

  O Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM realizou durante 15 dias (de 28 
de Agosto a 11 de Setembro) a recolha de opiniões sobre o mecanismo de resposta a 
grandes catástrofes, recebendo um total de 1264 opiniões e sugestões.

13 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontrou-se com a delegação de especialistas da 
Comissão Nacional para a Redução de Desastres, que chegou a Macau a convite do 
Governo da RAEM, onde apresentou a situação relativa às acções de socorro e recuperação 
realizadas. Posteriormente, no dia 16, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se 
com a Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e seu 
Acompanhamento e Aperfeiçoamento para auscultar o relatório preliminar e sugestões de 
avaliação aos trabalhos sobre a passagem do tufão “Hato” apresentados pela delegação de 
especialistas da Comissão Nacional para a Redução de Desastres. Em 27 do mês corrente, 
o Governo da RAEM publicou, o “Relatório de trabalho do Grupo de especialistas sobre a 
avaliação dos danos causados pela passagem do tufão “Hato” em Macau, com o auxílio 
da Comissão Nacional da China para Redução de Desastres”.

  “A PATA Travel Mart 2017” realizou-se em Macau por três dias consecutivos. 

17 - Teve lugar o processo de votação para as eleições da VI Assembleia Legislativa. As eleições 
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por sufrágio directo encerraram com um total de 174.872 eleitores a exercer o direito de 
voto, representando 57,22 por cento do total dos eleitores. Ou seja, mais 2,2 por cento 
em relação às votações anteriores, enquanto no sufrágio indirecto registaram-se 5587 
votos o que representa 91,67 por cento.

18 - Arrancaram oficialmente as obras relativas à 4.ª Conduta de Abastecimento de Água a 
Macau. A obra será executada na zona do Cotai com um período de execução de cerca de 
600 dias úteis e um orçamento de 145 milhões de patacas.

  A Direcção dos Serviços para o Assunto de Tráfego e o Gabinete para o Desenvolvimento 
de Infra-estruturas convocaram uma conferência de imprensa para fazer uma introdução 
sobre o “Projecto de reordenamento do terminal de autocarros das Portas do Cerco” e a 
empreitada de melhoramento global. Prevê-se que, no quarto trimestre de 2019, a obra 
esteja totalmente concluída.

20 - O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, teve, em Lisboa, um encontro 
com o ministro português da cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, tendo discutido vários 
projectos de cooperação, na área da cultura, entre o Governo de Macau e o Governo 
português.

22 - O Conselho de Estado nomeou, Wang Zhimin, ex-director do Gabinete de Ligação do 
Governo Popular Central na RAEM, director do Gabinete de Ligação do Governo Popular 
Central na RAEHK e Zheng Xiaosong, director do Gabinete de Ligação do Governo Popular 
Central na RAEM.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com o presidente da Comissão Executiva da 
Caixa Geral de Depósitos de Portugal, Paulo Macedo, e a sua comitiva. Abordaram temas 
como a promoção do desenvolvimento estável do sector financeiro de Macau, o contributo 
e participação na iniciativa nacional «Uma Faixa, Uma Rota», a estruturação da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e o fortalecimento do papel de plataforma entre a 
China e os países lusófonos, entre outros.

24 -  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, à frente da delegação da RAEM, deslocou-se, a 
Changsha, na província de Hunan para participar na Reunião Conjunta das Lideranças 
Executivas de 2017 no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas. 
No decurso do evento, Chui Sai On, reuniu com o secretário do comité provincial de 
Hunan do PCC, Du Jiahao, com o governador da província de Fujian, Yu Weiguo, e com 
o governador da província de Jiangxi, Liu Qi, e trocou ideias sobre questões de interesse 
comum.

25 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, juntamente com os responsáveis das regiões e das 
províncias do Pan-Delta do Rio das Pérolas assinaram a acta da Reunião Conjunta das 
Lideranças Executivas de 2017 no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio 
das Pérolas e testemunham a assinatura do Protocolo da Cooperação sobre a Passagem 
Aduaneira dos Postos Fronteiriços do Pan-Delta do Rio das Pérolas e do Protocolo da 
Cooperação da Aliança do Turismo do Pan-Delta do Rio das Pérolas.

  O Governo da RAEM realizou a consulta pública sobre a “Alteração da Lei n.º 7/2008 - 
Lei das relações de trabalho” e sobre o “Estabelecimento do regime de trabalho a tempo 
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parcial”, que terá uma duração de 45 dias.

27 - A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos realizou a consulta pública sobre a revisão 
do “Condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos”, por um prazo de 30 
dias.

  Foi publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau a Ordem 
Executiva, assinada pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On, onde são nomeados, nos termos 
da lei, os sete deputados à sexta Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial 
de Macau, que são: Ma Chi Seng, Pang Chuan, Wu Chou Kit, Lao Chi Ngai, Fong Ka Chio, 
Iau Teng Pio e Chan Wa Keong.

28 - A Direcção dos Serviços de Turismo divulgou o projecto final do Plano Geral do 
Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau que delineia um mapa de 
desenvolvimento e um plano de acção para os próximos quinze anos, para assegurar o 
futuro desenvolvimento da indústria turística de Macau.

Outubro 
1 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau realizou uma série de actividades 

para celebrar o 68.º aniversário da implantação da República Popular da China.

  Entrou em funcionamento o primeiro elevador inclinado de Macau que corresponde à fase 
final da obra do circuito pedonal de ligação entre o Jardim do Lago e as Casas-Museu da 
Taipa.

6 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau repudia o Relatório Anual para 2017 
da Comissão Executiva do Congresso Norte-Americano relativa à China, no que concerne à 
secção sobre Macau, esclarecendo que, desde o estabelecimento da RAEM, o princípio de 
“um país, dois sistemas” e a Lei Básica têm sido implementados em pleno, no território, e 
a RAEM desenvolveu-se e registou resultados notórios. O referido Relatório ignora factos, 
tece comentários irresponsáveis sobre a RAEM e profere acusações infundadas. 

10 - O Instituto de Habitação publicou o relatório final do estudo sobre a procura global de 
habitação pública. De acordo com o resultado, a oferta de habitação pública planeada pelo 
Governo da RAEM pode satisfazer a procura de habitação pública na próxima década.

15 - Devido à passagem por Macau do tufão “Khanun”, foi içado o sinal n.º 8. O Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, deslocou-se ao Centro de Operações de Protecção Civil para 
auscultar os representantes da estrutura de protecção civil e os dirigentes dos respectivos 
serviços, sobre a programação dos trabalhos inerentes ao tufão “Khanun”.

16 - Realizou-se o primeiro plenário da 6.ª Assembleia Legislativa, no qual Ho Iat Seng foi 
reeleito presidente da Assembleia Legislativa e Chui Sai Cheong, vice-presidente. Kou 
Hoi In e Chan Hong foram eleitos, respectivamente 1.º e 2.º secretário da Assembleia 
Legislativa. 

17 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário-geral da Organização 
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Mundial do Turismo da ONU (OMT), Taleb Rifai, onde trocaram impressões sobre o 
desenvolvimento sustentável da indústria do turismo.

19 - O CCAC publicou o “Relatório de investigação sobre os procedimentos da previsão de tufões 
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos”, apontando os problemas existentes 
na Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, tanto a nível de trabalho, como na 
gestão de recursos humanos e de equipamentos, quanto à previsão de tufões e à tomada 
de decisões relativas ao içar dos sinais de tufão. Posteriormente, no dia 23, o secretário 
para os Transportes e Obras Públicas ordenou, cumulativamente: um processo especial 
de sindicância destinado à realização de uma averiguação geral sobre o funcionamento 
da DSMG, e a instauração de um processo disciplinar ao anterior director da DSMG, Fong 
Soi Kun.

  O Tribunal de Segunda Instância julgou improcedente o recurso do contencioso, interposto 
pela Sociedade de Importação e Exportação Polytex, Lda., acerca do despacho do Chefe 
do Executivo, que declarou a caducidade da concessão do terreno onde se encontra o 
edifício Pearl Horizon.

20 - Inaugurou o evento denominado “Acção da Parceria de Cooperação Macau-Pequim 2017”. 
O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac e a vice-presidente do município de 
Pequim, Cheng Hong, presidiram a cerimónia de abertura, tendo ambas as partes assinado 
o “Acordo-Quadro de Cooperação na Área dos Assuntos de Tráfego entre o Comité de 
Trânsito do Município de Pequim e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau” e o “Acordo-Quadro de Cooperação 
entre a Administração Municipal de Medicina Tradicional de Pequim e a Sociedade. SA. 
do Desenvolvimento do Parque Industrial de Ciência e Tecnologia da Medicina Tradicional 
Guangdong-Macau”. 

23 - Foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau o despacho 
do Chefe do Executivo, que ajusta o limite máximo do rendimento mensal e património 
líquido dos elementos de um agregado familiar para fins de candidatura à habitação social, 
tendo a taxa de ajustamento variado entre os 14 e os 19 por cento. O referido despacho 
entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação.

25 - O Governo realizou a consulta pública sobre a criação de um órgão municipal sem poder 
político, por um prazo de 30 dias.

26 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o vice-presidente do Governo 
Popular da Região Autónoma de Guangxi Zhuang, Zhang Xiaoqin, onde trocaram opiniões 
sobre o aprofundamento da cooperação entre Macau e Guangxi Zhuang.

  O Conselho Consultivo para os Assuntos de Tráfego realizou um plenário, onde a Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego fez uma apresentação sobre o projecto de 
reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e o interior da China.

  Teve lugar na Sede do Governo da RAEHK a 10.ª reunião de alto nível para a cooperação 
entre Hong Kong e Macau. O secretário para Economia e Finanças, Leong Vai Tac, e o 
secretário de Finanças Hong Kong, Paul Chan Mo-po, assinaram, em representação das 
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duas regiões, o «Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre 
RAEHK e RAEM» (vulgo Acordo CEPA HK-Macau).

29 - Chegou a Macau a primeira série das carruagens do metro ligeiro.

30 - A candidatura conjunta do Arquivo de Macau, sob a égide do Instituto Cultural e do Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo de Portugal, da colecção denominada “Chapas Sínicas” - 
Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing (1693-1886) - é inscrita com sucesso 
no Registo da Memória do Mundo a nível internacional.

Novembro
1 - Macau foi designado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, como nova cidade membro da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN) na 
área da Gastronomia, passando a ser “Cidade Criativa em Gastronomia”. 

  A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos revelou que as receitas dos jogos relativas 
ao mês de Outubro atingiram 26,6 mil milhões de patacas, o valor mais elevado desde 
Outubro de 2014, representando um aumento de 22,1 por cento em relação ao mesmo 
período de 2016.

4 - O Comité Permanente da Décima Segunda Legislatura da Assembleia Popular Nacional 
aprovou a resolução que decide a inclusão da “Lei do Hino Nacional da República Popular 
da China” no Anexo III das Leis Básicas das Regiões Administrativas Especiais de Hong 
Kong e de Macau. 

7 - A Assembleia Legislativa realizou um plenário, no qual foi aprovada a proposta de lei relativa 
ao “Regime Jurídico da Habitação Social”, propondo-se que a candidatura a habitação 
social possa ser realizada de forma permanente.

8 - O Instituto de Habitação começou a receber as candidaturas relativas ao novo concurso 
para habitação social, que terminaram a 7 de Fevereiro de 2018.

13 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau iniciou a consulta pública sobre a 
legislação da plena implementação do salário mínimo, que terá uma duração de 45 dias. 

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontrou-se com o presidente da “Federação Nacional 
de Chineses Ultramarinos Retornados”, Wan Lijun e falaram sobre o reforço da participação 
e do contributo para a construção da iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota» pelos chineses 
ultramarinos em Macau, o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 
e os trabalhos relacionados com os jovens, entre outros.

14 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, apresentou à Assembleia Legislativa o Relatório 
das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2018, intitulado “Empenho 
pragmático, partilha dos frutos do desenvolvimento”. 

15 - Instituto Cultural realizou obras de reparação em sete estátuas de bronze da fachada das 
Ruínas de São Paulo, que contam com cerca de 380 anos de história. Na primeira fase, 
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foram retiradas duas estátuas de bronze do lado direito da base das Ruínas de São Paulo. 
Em 5 de Dezembro, após serem reparadas com sucesso, as duas estátuas de bronze foram 
colocadas novamente no lugar.

16 - Iniciou-se o 64.º Grande Prémio de Macau. O piloto inglês do Grande Prémio de Motos de 
Macau, Daniel Hegarty, faleceu depois de um acidente durante a corrida.

17 - Durante três dias consecutivos, a cidade Haikou na província de Hainan recebeu a “Semana 
Dinâmica de Macau”. 

20 - Realizou-se o exercício conjunto entre Guangdong, Hong Kong e Macau de busca e salvamento 
no mar a leste da pista do Aeroporto Internacional de Macau e no Terminal Marítimo de 
Passageiros do Porto Exterior.

  A Assembleia Legislativa aprovou na generalidade a “Proposta de Lei do Orçamento para o 
Ano Financeiro de 2018”, tendo sido ultrapassado em cem mil milhões de patacas tanto o 
valor global das receitas orçamentais, como o das despesas orçamentais.  

21 - O Chefe Executivo, Chui Sai On, e funcionários do Governo da RAEM participaram na palestra 
temática sobre o espírito do 19.º Congresso Nacional do PCC, organizada pela Delegação 
Central de Divulgação.

23 - O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo 
intitulado “Criação de um Juízo Criminal no Tribunal Judicial de Base”. Segundo o referido 
projecto, será criado o 5.º Juízo Criminal no Tribunal Judicial de Base que entrará em 
funcionamento a partir de 1 de Dezembro.

24 - O vice-presidente e secretário-geral do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, 
Wang Chen, e o Chefe do Executivo, Chui Sai On, participaram na primeira sessão plenária 
para eleições dos deputados de Macau à Décima Terceira Assembleia Popular Nacional.

  Os Serviços de Saúde ordenaram a suspensão da licença do Hospital de Dia “TaivexMalo”, 
com inibição de funcionamento dos respectivos serviços, pelo período de 180 dias, por ser 
suspeito da prática ilegal de serviços de oncologia, técnicas de procriação medicamente 
assistida e tráfico e contrabando de medicamentos destinados ao tratamento oncológico no 
interior do País .

30 - Chegou a Macau a delegação de académicos liderada pelo subdirector da Comissão Nacional 
para a Redução de Desastres e chefe do Grupo de especialistas de gestão de resposta à 
emergência do Conselho de Estado, Shan Chunchang, para efectuar trabalhos de investigação 
e estudo e participar no seminário intitulado «Melhorar o sistema de segurança pública e 
elevar a capacidade de prevenção e redução de desastres». No dia seguinte, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, encontrou-se com esta delegação de especialistas para ouvir opiniões 
e sugestões sobre os trabalhos de prevenção e redução de catástrofes.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o ministro da Cultura, Luo Shugang, 
onde ambos discutiram assuntos relacionados com a herança e o património cultural. O 
Chefe do Executivo, Chui Sai On e o ministro, Luo Shugang, testemunharam a cerimónia de 
assinatura do “Acordo de Aprofundamento de Estreitamento das Relações Culturais entre 
o Interior da China e a RAEM” e do “Acordo e Estreitamento da Cooperação e Intercâmbio 
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Cultural no âmbito do Património Cultural entre a Administração Estatal do Património Cultural 
da RPC e o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM”.

Dezembro
4 - Os Serviços de Saúde iniciaram a consulta pública sobre as técnicas de procriação medicamente 

assistida, que terá uma duração de 40 dias.

  O Chefe de Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o membro do Comité Permanente 
do Partido Comunista da China do Município de Xangai e chefe do Departamento da Frente 
Unida, Shi Xiaolin, para trocar impressões sobre o intercâmbio, contactos, consolidação e 
reforço das relações de amizade.

  A 2.ª Reunião de Cooperação Fujian-Macau aconteceu na cidade de Fuzhou, e resultou na 
assinatura pelo secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, e pelo vice-governador 
da província de Fujian, Li Dejin, do “Acordo para Aprofundamento da Cooperação Económica 
e Comercial entre Fujian e Macau” e do “Acordo de Intercâmbio e de Cooperação na Área da 
Educação”.

  O plenário da Assembleia Legislativa deliberou suspender o mandato do deputado à Assembleia 
Legislativa, Sou Ka Hou, com 28 votos a favor e quatro votos contra.

5 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com o secretário para a Administração da Região 
Administrativa Especial de Hong Kong, Matthew Cheung Kin-chung, e para dialogarem sobre 
o reforço da cooperação entre Hong Kong e Macau, a participação do desenvolvimento da 
Grande Baía e as políticas de formação da juventude.

  A secretária para a Administração e Justiça da RAEM, Chan Hoi Fan, e o secretário para a 
Administração da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Matthew Cheung Kin-chung, 
assinaram, em nome das duas regiões, o «Acordo sobre os Pedidos Mútuos de Citação ou 
Notificação de Actos Judiciais em Matéria Civil e Comercial entre a Região Administrativa 
Especial de Macau e a Região Administrativa Especial de Hong Kong». 

  O Gabinete do Chefe do Executivo revelou que Chui Sai On se reuniu com o vice-ministro 
permanente da Segurança Pública e presidente da Associação de Polícias da China, Fu 
Zhenghua, para discutirem a salvaguarda conjunta da segurança do País e de Macau. Na 
ocasião, os responsáveis destacaram o aprofundamento da cooperação entre as autoridades 
policiais dos dois lados.

  O Gabinete do Porta-voz do Governo entendeu que a decisão da União Europeia (EU) em 
classificar Macau como uma das jurisdições consideradas não cooperantes em matéria de 
evasão fiscal, trata-se de uma decisão unilateral e parcial e não corresponde à realidade do 
território.

7 - O Chefe de Executivo, Chui Sai On, conversou com o membro do Comité Permanente de 
Guangdong e director do Departamento de Propaganda do PCC da Província de Guangdong, 
Shen Haixiong, sobre o reforço da cooperação cultural entre aquela província e Macau.



Macau 2018 Livro do Ano

46

  O Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Culturais informou que na sequência do 
procedimento disciplinar instaurado aos então membros da direcção do Instituto Cultural, Ung 
Vai Meng, Leung Hio Ming e Chan Peng Fai, e devido à violação das normas legais relativas 
ao recrutamento, são aplicadas as penas de cessação da comissão de serviço a ambos.

11 - O Governo da RAEM iniciou a consulta pública sobre o projecto de “Lei da Cibersegurança” 
por um prazo de 45 dias.

12 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o presidente do Comité para os 
Assuntos Étnicos e Religiosos do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo 
Chinês e ex-vice-ministro permanente do Departamento do Trabalho sobre a Frente Unida 
do Comité Central do Partido Comunista da China, Zhu Weiqun. Durante a reunião, na Sede 
do Governo, os dois responsáveis trocaram opiniões sobre a construção de uma sociedade 
harmoniosa e estável.

13 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se a Pequim em missão oficial. 

  Personalidades dos diversos sectores da sociedade de Macau realizaram, no Dia Nacional 
das Vítimas do Massacre de Nanjing, uma cerimónia pública em memória dos compatriotas 
mortos no Massacre de Nanjing.

15 - O Presidente, Xi Jinping, e o Primeiro-Ministro do Conselho de Estado, Li Keqiang, receberam 
em audiência o Chefe do Executivo, Chui Sai On, que se encontrava em Pequim em missão 
oficial.

17 - Realizou-se o segundo plenário para as eleições dos deputados da zona de Macau à Décima 
Terceira Assembleia Popular Nacional, onde são eleitos 12 deputados por Macau. 

18 - O Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado divulgou as três 
políticas e as medidas facilitadoras para os residentes de Hong Kong e Macau no âmbito da 
aprendizagem, emprego e vida no interior da China.

  A vice-ministra do Comércio, Gao Yan, juntamente com o secretário para a Economia e 
Finanças da RAEM, Leong Vai Tac, assinaram o “Acordo de Investimento” e o “Acordo de 
Cooperação Económica e Técnica” no âmbito do CEPA.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com a vice-ministra do comércio, Gao Yan, para 
abordar temas ligados ao “Acordo de Investimento” e ao “Acordo de Cooperação Económica e 
Técnica” no âmbito do “Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre 
o Interior da China e Macau (CEPA)”, bem como outras medidas de apoio ao desenvolvimento 
da RAEM.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, presidiu, juntamente com outras individualidades, a 
cerimónia das actividades comemorativas do 18.º aniversário do estabelecimento da RAEM 
e a cerimónia de iluminação do projecto da Zona de Administração do Posto Fronteiriço de 
Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

20 - O Governo realizou uma série de actividades alusivas ao 18.º aniversário da Região 
Administrativa Especial de Macau.

  Foi implementada oficialmente a segunda fase relativa à circulação de veículos motorizados 
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de Macau na ilha de Hengqin. Assim, todos os proprietários de veículos de Macau que reúnem 
os requisitos podem tratar junto dos serviços competentes das duas regiões dos documentos 
necessários.

29 - Foi publicado o “Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau (2017-2026)” pela Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, ficando assim definidas as políticas no âmbito de resíduos 
sólidos, o objectivo e os planos de acção para a redução de resíduos para a próxima década 
em Macau.
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No dia 15 de Dezembro, o Presidente, Xi Jinping, cumprimentou o Chefe do Executivo da Região 
Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, que se encontrava em Pequim em missão oficial 

No dia 15 de Dezembro, o Primeiro-Ministro, Li Keqiang, cumprimentou o Chefe do Executivo 
da Região Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, que se encontrava em Pequim em 
missão oficial 
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O Presidente do Comité 
Permanente da Assembleia 
Popular Nacional, Zhang 
Dejiang, efectuou uma visita 
a Macau de 8 a 10 de Maio. 
Na foto, o Presidente do 
CPAPN, recebe ramos de 
flores das mãos de alunos das 
escolas primárias de Macau, 
à chegada ao Aeroporto 
Internacional de Macau 

No dia 8 de Maio, o Presidente 
do Comité Permanente da 
Assembleia Popular Nacional, 
Zhang Dejiang, esteve na 
Sede do Governo para tomar 
conhecimento do balanço 
de trabalho do Governo 
da RAEM. A foto retrata o 
encontro entre o Presidente 
do CPAPN e os titulares dos 
principais cargos da RAEM

O Presidente do Comité 
Permanente da Assembleia 
Popular Nacional, Zhang 
Dejiang, teve um encontro 
com o vice-presidente da 
CCPPC, Ho Hau Wah, no dia 8 
de Maio, em Macau 
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O Presidente do Comité Permanente da 
Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, 
visitou, em 9 de Março, órgãos judiciários da 
RAEM. A foto retrata o encontro entre Zhang 
Dejiang e os juízes e magistrados

Em 9 de Maio, o Presidente do Comité 
Permanente da Assembleia Popular Nacional, 
Zhang Dejiang, conversou com os macaenses 
durante a visita a uma exposição de 
fotografias alusiva aquela comunidade 

O Presidente do 
Comité Permanente 
da Assembleia 
Popular Nacional, 
Zhang Dejiang, 
reuniu-se, no dia 
10 de Maio, com 
representantes do 
sector da educação 
e estudantes do 
ensino superior, na 
Universidade de 
Macau  

O Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, visitou, em 
9 de Março, a Assembleia Legislativa de Macau para auscultar o relatório dos trabalhos da AL e 
pousou para uma foto com deputados da AL
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No dia 23 de Agosto, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, 
deslocou-se ao Centro de 
Operações de Protecção Civil 
devido ao tufão “Hato” para se 
inteirar do relatório de trabalho 
e deu as devidas instruções 

No dia 24 de Agosto, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, 
convocou uma conferência de 
imprensa, com a presença de 
representantes do Governo para 
organizar o acompanhamento 
após a passagem do tufão 
“Hato”. No início da conferência 
de imprensa, Chui Sai On e 
os governantes presentes na 
ocasião fizeram um minuto de 
silêncio pelas vítimas mortais 
causadas pelo tufão “Hato” 

A pedido do Governo da RAEM, a Guarnição 
do Exército de Libertação do Povo Chinês 
em Macau destacou, após a autorização do 
Governo Popular Central no dia 25 de Agosto, 
mil militares para ajudar a população a limpar 
os detritos e para que a rotina regresse o mais 
cedo possível 

A 25 de Agosto, todos os departamentos do 
Governo da RAEM, inclusive os postos fronteiriços, 
terminais marítimos e delegações no exterior, 
colocaram a bandeira a meia-haste em sinal 
de luto pelas vítimas mortais do tufão “Hato” 
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Após a passagem do tufão “Hato”, a 26 
de Agosto, as equipas de voluntários de 
vários sectores da sociedade distribuíram ao 
domicílio bens essenciais aos residentes mais 
necessitados, demostrando os sentimentos de 
amor e solidariedade

Após a passagem do tufão “Hato”, a 26 de 
Agosto, as equipas de voluntários de vários 
sectores da sociedade distribuíram bens 
essenciais aos residentes mais necessitados, 
demostrando os sentimentos de amor e 
solidariedade

A 26 de Agosto, o 
Governo de Guangdong 
disponibilizou 
vinte viaturas de 
abastecimento 
temporário de água 
para servir a população 
de Macau, assegurando 
assim o abastecimento 
de água aos residentes 

Em 26 de Agosto, equipas de 
voluntários ligados a vários 
sectores e residentes em geral 
limparam os detritos de várias 
zonas 



Macau 2018 Livro do Ano

54

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, visitou 
diversos serviços públicos para tomar 
conhecimento sobre o estado dos equipamentos 
e instalações, ouviu as opiniões dos profissionais 
pertencentes ao Corpo da Polícia de Segurança 
Pública e elogiou o seu desempenho durante as 
acções de socorro e salvamento do tufão.  A foto 
regista a visita do Chefe do Executivo, a 29 de 
Agosto, ao Centro de Operações de Protecção Civil 

O tufão “Parkhar” passou por Macau, a 27 
de Agosto. Os Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos de Macau içaram o sinal n.º 8 de 
tufão às 06h00. O Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, reuniu-se com os representantes da 
estrutura da protecção civil e com os dirigentes 
dos respectivos serviços, no Centro de 
Operações de Protecção Civil, para se inteirar 
dos procedimentos inerentes ao tufão “Parkhar”

A 27 de Agosto, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai 
On, visitou a área do 
Templo Hong Kung onde 
teve oportunidade de 
ouvir o ponto da situação 
do rescaldo, pela voz 
do secretário para a 
Segurança, Wong Sio 
Chak e do comandante-
geral dos Serviços 
de Polícia Unitários e 
comandante de Acção 
Conjunta, Ma Io Kun 
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No dia 28 de Agosto, o Gabinete do Porta-voz do Governo e serviços competentes apresentaram, 
em conferência de imprensa, o ponto da situação sobre as operações de salvamento e rescaldo na 
sequência da passagem do tufão 

No dia 30 de Agosto, a Direcção dos Serviços 
de Economia e várias associações comerciais, 
tendo em vista facilitar os procedimentos, 
disponibilizaram 12 locais de recepção de 
pedidos para duas medidas especiais de apoio 
pós-catástrofe, destinadas às micro, pequenas e 
médias empresas 

A 7 de Setembro, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, durante a visita à cidade após a passagem 
do tufão, visitou vários estabelecimentos para 
se inteirar dos efeitos da passagem do tufão 
“Hato” e, na foto, explica ao dono da sapataria 
as medidas de apoio às PME 
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O Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, que liderou 
a delegação do Governo 
da RAEM, deslocou-
se a Cantão a 11 de 
Setembro, para reunir 
com o governador de 
Guangdong, Ma Xingrui, 
onde discutiram o 
projecto de construção de 
comportas para prevenir 
inundações em Macau 

A convite do Governo RAEM, uma delegação composta por especialistas de várias áreas e organizada 
pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado e Comissão Nacional 
para a Redução de Desastres, deslocou-se, a 13 de Setembro, a Macau para observar e participar 
nas reuniões de trabalho, a fim de ajudar a avaliar os trabalhos relativos ao tufão “Hato” e a rever e 
aperfeiçoar o plano geral de resposta a grandes catástrofes. A foto retrata o encontro entre o Chefe do 
Executivo e a delegação de especialistas da Comissão Nacional para a Redução de Desastres
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A equipa de especialistas em 
gestão de respostas a emergências 
do Conselho de Estado liderada 
pelo subdirector da Comissão 
Nacional da China para Redução de 
Desastres, Shan Chunchang, voltou 
a visitar Macau, a 30 de Novembro, 
para a elaboração de um estudo 
que visa ajudar o Governo da 
RAEM a rever e a aperfeiçoar o 
plano geral de resposta a grandes 
catástrofes e para participar 
num seminário temático sobre 
aperfeiçoamento do sistema de 
segurança pública e aumento 
da capacidade de prevenção e 
resposta a catástrofes 

Com aproximação do tufão 
“Khanun”, os Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos de 
Macau içaram o sinal n.º 8 de tufão 
às 10h00, do dia 10 de Outubro. 
O Chefe do Executivo reuniu com 
os representantes da estrutura 
de protecção civil e dirigentes dos 
respectivos serviços, no Centro 
de Operações de Protecção Civil, 
para conhecer as operações 
programadas inerentes ao tufão 
“Khanun”, antes do sinal n.º 8 de 
tufão ter sido içado 

O Chefe do Executivo da RAEM, 
a Comissão para a Revisão do 
Mecanismo de Resposta a Grandes 
Catástrofes e seu Acompanhamento 
e Aperfeiçoamento e a delegação 
de especialistas da Comissão 
Nacional para a Redução de 
Desastres (CNRD) reuniram, a 
16 de Setembro, na Sede do 
Governo, onde auscultaram o 
relatório preliminar de avaliação 
sobre a passagem do tufão “Hato”, 
apresentado pela delegação de 
especialistas da CNRD 
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Fórum “Construir de mãos dadas a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e trabalhar juntos para 
a criação de uma região metropolitana de nível mundial” em Hong Kong, organizado pela Comissão 
Nacional para o Desenvolvimento e a Reforma e patrocinado pelos governos da província de Guangdong, 
da RAEHK e da RAEM, no dia 1 de Julho

No dia 1 de Julho, o Presidente, Xi Jinping, testemunhou a celebração do «Acordo-Quadro para o reforço 
da cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção da Grande Baía», assinado pelo 
Chefe do Executivo da RAEM, Chui Sai On, Chefe do Executivo da RAEHK, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, 
director da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng, e governador da província 
de Guangdong, Ma Xingrui (da dta. para a esq.)  
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O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu, a 22 de Fevereiro, 
com o secretário do Comité do Partido Comunista Chinês da 
Província de Fujian, You Quan, em Fuzhou 

Realizou-se, no dia 24 de Fevereiro, 
em Cantão, o encontro entre 
as delegações dos governos de 
Macau e Guangdong chefiadas 
respectivamente pelo Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, e pelo 
secretário do Comité Provincial 
de Guangdong do Partido 
Comunista Chinês, Hu Chunhua, e 
o governador de Guangdong, Ma 
Xingrui, no âmbito da iniciativa 
nacional «Uma Faixa, Uma Rota»

Teve lugar, no dia 22 de Fevereiro, 
o encontro entre as delegações 
dos governos de Macau e Fujian 
chefiadas respectivamente pelo 
Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
e pelo governador da província de 
Fujian, Yu Guowei, no âmbito da 
iniciativa nacional «Uma Faixa, Uma 
Rota», na cidade de Fuzhou 
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O Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
cumprimentou, no dia 6 de Março, a directora 
do Gabinete para os Assuntos dos Chineses do 
Ultramar do Conselho de Estado, Qiu Yuanping 

A 27 de Abril, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, reuniu-se com o governador da província 
de Hunan, Xu Dazhe

O Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, deslocou-se a Pequim 
para assistir à abertura da 5.ª 
Sessão da 12.ª Assembleia 
Popular Nacional. Durante a 
estadia em Pequim, visitou 
vários ministérios e comissões 
estatais para abordar em 
conjunto uma colaboração 
mais aprofundada. A foto 
regista o encontro entre 
o Chefe do Executivo e o 
ministro da Educação, Chen 
Baosheng, em 4 de Março 

No dia 6 de Março, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, reuniu com o director da 
Administração Geral do Desporto, Gou 
Zhongwen 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu, 
em 13 de Maio, com o vice-secretário do 
Partido Comunista e governador do município 
de Pequim, Cai Qi, no âmbito da sua visita de 
três dias a Pequim, onde abordaram questões 
sobre o desenvolvimento da cooperação entre 
Pequim e Macau
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A 14 de Maio, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, esteve presente na sessão plenária de 
alto nível do Fórum «Uma Faixa, Uma Rota» 
para a Cooperação Internacional, em Pequim 

No dia 9 de Agosto, o 
Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, recebeu 
em audiência o 
vice-presidente da 
Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês, 
Leung Chun-ying

A 22 de Junho, no âmbito da visita a Xangai, o 
Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro 
com o secretário do Comité do Partido Comunista 
Chinês do Município de Xangai, Han Zheng, e o 
presidente da mesma cidade, Ying Yong
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O Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
encontrou-se, no dia 24 de Setembro, com o 
governador da província de Jiangxi, Liu Qi, em 
Changsha, na província de Hunan

A 24 de Setembro, em Changsha, na província 
de Hunan, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
encontrou-se com o governador da província 
de Fujian, Yu Weiguo  

A 24 de Setembro, em Changsha, na província 
de Hunan, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, reuniu com o secretário do Comité da 
Província de Hunan do PCC, Du Jiahao

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu, a 
30 de Novembro, com o ministro da Cultura, 
Luo Shugang 

No dia 13 de Novembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, reuniu com o presidente da 
Federação Nacional de Chineses Ultramarinos 
Retornados (All-China Federation of Returned 
Overseas Chinese), Wan Lijun

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu com 
o governador da província de Hubei, Wang 
Xiaodong, a 18 de Agosto
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O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu, no 
dia 16 de agosto com o comissário político do 
Exército de Libertação do Povo Chinês (Southern 
Theater Command), Wei Liang (3.º esq. frente)  

A 20 de Março, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, encontrou-se com o presidente do 
município de Cantão, Wen Guohui 

No dia 18 de Agosto, o Chefe do Executivo da 
RAEM, Chui Sai On, recebeu a Chefe do Executivo 
da RAEHK, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, num 
encontro, a 16 de Fevereiro, com o secretário 
do Comité Municipal de Zhuhai do Partido 
Comunista da China, Guo Yuanjiang (5.º à esq.)  

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e os responsáveis das regiões e províncias do Pan-delta do Rio 
das Pérolas assinaram, em 25 de Setembro, a acta da Reunião Conjunta das Lideranças Executivas 
de 2017 
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No dia 18 de Dezembro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e outras 
individualidades presidiram, em Zhuhai, à cerimónia de iluminação 
alusiva ao 18.º Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa 
Especial de Macau e ao projecto da Zona de Administração do Posto 
Fronteiriço de Macau na Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau 

Realizou-se, a 8 de Junho, a cerimónia de 
inauguração da Conferência Internacional da 
«Uma Faixa, Uma Rota» e o Desenvolvimento 
de Macau 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e convidados 
visitaram, em 8 de Junho, a Exposição 
Itinerante de Fotografias sobre a Participação 
e Contribuição de Macau para a Construção da 
«Uma Faixa, Uma Rota»

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, presidiu, 
a 2 de Maio, à primeira reunião plenária da 
Comissão de Trabalho para a Construção de 
«Uma Faixa, Uma Rota»

Inaugurou-se, em 24 de Junho, a Exposição 
Itinerante de Fotografias sobre a Participação 
e Contribuição de Macau para a Construção 
da «Uma Faixa, Uma Rota», organizada pelo 
Governo da RAEM, na Praça do Tap Seac 
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No dia 1 de Outubro, o Governo da RAEM realizou a recepção para celebrar o 68.º aniversário da 
implantação da República Popular da China

Teve lugar, no dia 6 de 
Novembro, a cerimónia 
de inauguração do Fórum 
Boao 2017 (Macau)  

O Chefe do Executivo, os titulares dos 
principais cargos da RAEM, os oficiais do 
Governo Central destacados na RAEM, os 
oficiais das tropas da Guarnição do ELP em 
Macau, e outras personalidades, estiveram 
presentes na cerimónia do içar das bandeiras, a 
20 de Dezembro, no âmbito das comemorações 
do 18.º Aniversário do Estabelecimento da 
Região Administrativa Especial de Macau 

No dia 17 de Dezembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, votou na reunião da Mesa da 
Comissão eleitoral para representantes de 
Macau à 13.ª Assembleia Popular Nacional

No dia 21 de Novembro, o 
Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, esteve presente 
no seminário sobre o 19.º 
Congresso Nacional do 
Partido Comunista da China

O vice presidente e 
secretário-geral do Comité 
Permanente da Assembleia 
Popular Nacional, Wang Chen, 
e o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, assistiram, em 24 de 
Novembro, à primeira sessão 
plenária de conferência 
eleitoral de representantes 
de Macau da 13.ª Assembleia 
Popular Nacional
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No dia 1 de Junho, inaugurou-se o VIII 
Fórum Internacional sobre o Investimento e 
Construção de Infraestruturas 

No dia 1 de Junho, foi assinado o protocolo 
de cooperação entre o Fundo de Cooperação 
e Desenvolvimento China-Países de Língua 
Portuguesa e empresas, na cerimónia de 
abertura do VIII Fórum Internacional sobre o 
Investimento e Construção de Infraestruturas 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, durante a 
cerimónia de descerramento da placa alusiva à 
entrada em funcionamento da Sede do Fundo 
de Cooperação e Desenvolvimento China-
Países de Língua Portuguesa, a 1 de Junho, no 
âmbito do VIII Fórum Internacional sobre o 
Investimento e Construção de Infraestruturas

No dia 4 de Agosto, o 
Gabinete do Porta-voz do 
Governo da RAEM realizou 
a conferência de imprensa 
sobre a construção de uma 
cidade inteligente 
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O Governo da RAEM e o Grupo Alibaba assinaram o “Acordo-Quadro para a Cooperação Estratégica 
na Área da Construção de uma Cidade Inteligente”, no dia 4 de Agosto

O Ministério do Comércio e o Governo da RAEM assinaram, no dia 18 de Dezembro, o protocolo de 
investimento e o protocolo de cooperação económica e técnica no âmbito do “Acordo de Estreitamento 
das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau” (CEPA).  Os dois protocolos 
são partes constituintes importantes da versão actualizada do CEPA e simbolizam a entrada na nova fase 
do intercâmbio e cooperação comercial e económica entre o interior da China e Macau
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Em 20 de Janeiro, realizou-se a Recepção da Primavera do Gabinete de Ligação do Governo Central 
em Macau, com a presença do Chefe do Executivo da RAEM, a 20 de Janeiro

A 26 de Setembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, reuniu com o novo director do 
Gabinete de Ligação do Governo Popular 
Central na Região Administrativa Especial de 
Macau, Zheng Xiaosong 

Teve lugar, em 31 de Julho, a cerimónia de 
estreia do filme “Fundação de Um Exército”, no 
âmbito de comemoração do 90.º aniversário 
do Guarnição do Exército de Libertação do 
Povo Chinês, com a presença do Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, vice-presidente da 
CCPPC, Ho Hau Wah, entre outros 

Cerimónia de Imposição de Medalhas e 
Títulos Honoríficos do Ano de 2016 da Região 
Administrativa Especial de Macau da República 
Popular da China, no Centro Cultural de 
Macau, a 6 de Janeiro

No dia 18 de Janeiro, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, o vice-presidente do Conselho Consultivo 
Político do Povo Chinês, Ho Hau Wah, o director 
do Gabinete de Ligação do Governo Central na 
RAEM, Wang Zhimin, o comissário do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros em Macau, Ye Dabol 
e o comandante da Guarnição em Macau do 
Exército de Libertação do Povo Chinês (que 
organizou as festividades do ano novo lunar), 
major-general, Wang Wen, entre outros 
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O Governo da RAEM 
realizou, a 13 de 
Dezembro, a cerimónia 
comemorativa do Dia 
Nacional de Luto pelas 
Vítimas do Massacre 
de Nanjing 

O Chefe do Executivo, 
o presidente e vogais 
da Comissão de 
Assuntos Eleitorais da 
Assembleia Legislativa, 
estiveram presentes, 
a 26 de Janeiro, na 
cerimónia de tomada 
de posse dos membros 
da Comissão

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia 
Legislativa disponibilizou equipamento de apoio 
para votação destinado aos eleitores com 
problemas visuais ou invisuais. O presidente da 
CAEAL, Tong Hio Fong, apresentou, a 5 de Julho, 
à imprensa esse equipamento  

A 15 de Setembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, visitou as assembleias de voto 
das eleições para a Assembleia Legislativa 
situadas no Estádio de Macau, na Taipa 
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Foram realizadas, a 17 de Setembro, as eleições 
para a VI Assembleia Legislativa da RAEM com 
a participação intensa da população

Dia 1 de Abril é o “Dia Verde do Público” 
do “Fórum e Exposição Internacional de 
Cooperação Ambiental 2017” que permitiu ao 
público o reforço da consciência ambiental e o 
conhecimento da vida com “baixo carbono” 

No dia 16 de Outubro, realizou-se a cerimónia 
de tomada de posse dos deputados da VI 
Assembleia Legislativa com a presença do Chefe 
do Executivo da RAEM

Durante a visita a Macau, membros da 
delegação da terceira edição do “Plano 
de Visitas de Presidentes da Câmara” de 
países adjacentes à China, efectuaram um 
intercâmbio com os serviços governamentais 
de turismo e de promoção de comércio e 
investimento. No dia 19 de Junho, membros 
da delegação visitaram as Ruínas de São Paulo 

Teve lugar, no dia 29 de Março, o simpósio 
alusivo ao 24.º aniversário da promulgação da 
Lei Básica da RAEM

No dia 16 de Outubro, realizou-se a cerimónia de tomada 
de posse dos deputados da VI Assembleia Legislativa com a 
presença do Chefe do Executivo da RAEM
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Inauguração, a 30 de Março, do “Fórum 
e Exposição Internacional de Cooperação 
Ambiental 2017”

Teve lugar, em 16 de Junho, na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, a palestra 
sobre o “Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau” 

A cerimónia de 
encerramento do 
Fórum de Economia 
de Turismo Global -  
Macau 2017 
(Global Tourism 
Forum - GTEF) 
realizou-se no dia 
17 de Outubro, e 
foi organizada pela 
Secretaria para os 
Assuntos Sociais 
e Cultura, com a 
presença do Chefe 
do Executivo e 
outros convidados
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Inaugurou, a 19 de Outubro, a 22.ª Feira Internacional de Macau. O Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, e os convidados de honra pousaram para uma foto em frente do Pavilhão de Macau 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, presidiu, 
em 18 de Maio, à cerimónia de abertura do 
Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa 

A 15 de Agosto, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, presidiu à cerimónia de despedida da 
Delegação Desportiva de Macau, participante 
nos XIII Jogos Nacionais 
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O Chefe do Executivo, Chui Sai On, apresentou, no dia 14 de Novembro, na Assembleia Legislativa, 
o relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2018, com a presença dos 
titulares dos principais cargos 

No dia 5 de Janeiro, O Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, ofereceu um almoço aos órgãos 
de comunicação social locais em língua 
portuguesa e inglesa

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, ofereceu 
um almoço aos órgãos de comunicação social 
locais em língua chinesa, no dia 4 de Janeiro 
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O Chefe do Executivo, Chui Sai On, participou, a 
27 de Janeiro, na cerimónia de inauguração das 
actividades alusivas ao Ano Novo Lunar do Galo 

A 8 de Fevereiro, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, o comandante-geral dos Serviços 
de Polícia Unitários, Ma Io Kun, o director-geral dos Serviços de Alfândega, Wong Iao Lek, e chefias 
da polícia das Forças de Segurança cantaram durante o sarau “Tranquilidade Macau” do Ano Novo 
Lunar de 2017 entre a Polícia e a População

Teve lugar, no primeiro dia do Ano Novo Lunar 
(28 de Janeiro), a cerimónia de vivificação 
do dragão gigante dourado no âmbito das 
celebrações do Ano Novo Lunar do Galo 

O comandante-geral dos 
Serviços de Polícia Unitários, Ma 
Io Kun, e o director-geral dos 
Serviços de Alfândega, Vong 
Iao Lek, acompanharam, no dia 
12 de Abril, a delegação que 
participou no “20.º Encontro 
de Trabalhos Policiais entre os 
Serviços de Segurança Pública 
da Província de Guangdong e as 
Forças e Serviços de Segurança 
de Macau”, no âmbito do 
combate contra a actividade de 
imigração ilegal e de incidentes 
nas áreas marítimas de Macau
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O Gabinete do Porta-voz e o Gabinete 
de Comunicação Social do Governo 
organizaram, a 21 de Fevereiro, o 
encontro-recepção com os órgãos de 
comunicação social

A campanha de 
sensibilização para a 
“Prevenção da Doença 
do Vírus Zika e Febre 
Dengue 2017” teve 
lugar no Jardim do 
Mercado Municipal de 
Iao Hon, a 20 de Maio 

Teve lugar, em 3 de Junho, o “Festival para 
Comemorar o Dia Mundial do Ambiente 
2017” entre duas regiões e cinco cidades, 
na Praça da Amizade 

Foram realizadas, em 16 de Julho, as 
actividades comemorativas do Dia da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 
nas Oficinas Navais do Governo 
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No dia 17 de Julho, o Corpo de Polícia de 
Segurança Pública realizou o exercício de 
incidentes sobre o sistema informático de 
migração para testar a capacidade de resposta 
à contingência e à coordenação entre diversos 
serviços governamentais caso ocorra qualquer 
incidente

Teve lugar, em 10 de Agosto, a cerimónia 
de inauguração do “Encontro de Mestres de 
Wushu 2017” na Praça Tap Seac 

A cerimónia de abertura do XXXI Festival 
Internacional de Música de Macau realizou-se 
no Centro Cultural de Macau a 29 de Setembro 

A Polícia Judiciária realizou, a 18 de Julho, 
a cerimónia de conclusão do projecto 
“Guia juvenil para combater o crime” e 
de lançamento da nova edição do mesmo 
projecto, para formar o maior número de guias 
jovens para combater o crime e reforçar a 
equipa e as forças de combate ao crime

Teve lugar, no dia 18 de Outubro, a sessão 
solene de abertura do Ano Judiciário de 
2017/2018 da Região Administrativa Especial 
de Macau, no Centro Cultural de Macau 

Realizaram-se, a 28 de Outubro, as 
actividades no âmbito da 1.ª edição “Dia do 
Idoso”, organizadas pelo Governo da RAEM no 
Fórum de Macau 
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Foi concretizada com sucesso a venda do primeiro lote de mercadorias das pequenas e 
médias empresas de Macau para o interior do País, através de canais de comércio electrónico 
transfronteiriço. Em 17 de Agosto, o lote de mercadorias foi transportado através o Posto Fronteiriço 
da Ponte Flor de Lótus para Nansha de Cantão, com o apoio e incentivo do Governo da RAEM 

No dia 15 de Novembro, os pilotos que 
participaram nas quatro corridas principais do 
64.º Grande Prémio de Macau interagiram com 
os estudantes locais, no Centro Desportivo 
Olímpico 

Realizou-se, a 19 de Novembro, a primeira 
sessão de consulta pública sobre a legislação 
da plena implementação do salário mínimo, 
organizada pelo Governo da RAEM

A 18 de Novembro, teve início 64.º Grande 
Prémio de Macau   

No dia 17 de Dezembro, realizou-se a 
celebração do 18.º Aniversário da Transferência 
da Administração de Macau para a China - 
“Desfile Internacional de Macau” 2017 
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No dia 6 de Novembro, o secretário para 
a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, 
discursou na cerimónia de inauguração do 
Fórum Boao (Macau)  

A 24 de Março, a Chefe do Executivo interina, Chan Hoi Fan, esteve presente na recepção de 
primavera de Macau 2017, organizada pela província de Guangdong 

O secretário para a Segurança, Wong Sio 
Chak, presidiu, no dia 6 de Julho, à cerimónia 
de inauguração do Comissariado de Coloane 
do Departamento Policial das Ilhas, em Seac 
Pai Van 



79

Cronologia de 2017

O secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, Alexis 
Tam, esteve presente, no dia 
12 de Junho, na cerimónia 
de inauguração do Centro 
de Reabilitação Pediátrica 
e activação da página 
electrónica do Centro de 
Avaliação Conjunta Pediátrica 

O secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, 
Raimundo do Rosário, presidiu, 
a 9 de Novembro, à cerimónia 
de inauguração da Estação 
Postal do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa 

No dia 15 de Dezembro, a secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan, e o cônsul-geral 
da Mongólia acreditado em Hong Kong, Samdan Erdene, assinaram, em representação da RAEM e 
da Mongólia, o “Acordo sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre a Região Administrativa 
Especial de Macau da República Popular da China e a Mongólia”  
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O secretário para a Economia 
e Finanças, Leong Vai Tac 
e o presidente do Conselho 
para a Promoção do Comércio 
Internacional da China, Jiang 
Zengwei, assinaram, a 12 
de Janeiro, o “Acordo de 
Estabelecimento da Comissão 
Conjunta de Trabalho entre 
o Continente Chinês e 
Macau para a Promoção do 
Desenvolvimento da Indústria 
de Convenções e Exposições 
de Macau”, no âmbito da 13.ª 
edição da “China Expo Forum 
for International Cooperation 
(CEFCO 2017)” 

No dia 20 de Novembro, o secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, 
presidiu à cerimónia de despedida e de 
entrega da bandeira à delegação desportiva 
de Macau que participa nos Jogos Pacíficos dos 
Estudantes 2017

No dia 21 de Setembro, o secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, Raimundo do 
Rosário, presidiu à Cerimónia de Inauguração 
da Exposição e à Cerimónia de Lançamento 
do Álbum Fotográfico “Um Contributo para a 
História de Macau”, no âmbito de celebração 
do centenário da Caixa Económica Postal 

No dia 14 de Julho, o 
secretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak, em 
representação do Governo 
da RAEM, esteve presente na 
cerimónia de encerramento 
do 1.º Acampamento para 
Experimentar a Vida Militar 
para Estudantes do Ensino 
Superior de Macau e do 13.º 
Acampamento Militar de 
Verão para Jovens Estudantes 
de Macau


