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Janeiro
1 - Entrou em vigor o Regime de Prevenção e Controlo de Tabagismo alterado que proíbe 

fumar em todos os recintos fechados e nas áreas até dez metros de distância dos sinais 
indicadores das paragens de autocarro e dos postos de táxi, a venda de cigarros electrónicos 
e a exposição dos produtos do tabaco. A multa por infracção foi actualizada para 1500 
patacas. 

2 - A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego anunciou a actualização de taxas e 
preços de remoção de veículos por estacionamento ilícito a partir de 1 de Fevereiro, sendo 
de 1500 patacas para a remoção de veículos ligeiros e 750 patacas para motociclos.

4 - O Governo da RAEM publicou o Plano de Acção Quinquenal do Programa de Formação de 
Quadros Qualificados a Médio e Longo Prazo de Macau, definindo as linhas de acção ao 
trabalho de formação de talentos qualificados de Macau.

5 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deu as boas-vindas, na Sede do Governo, ao novo 
comandante da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, major-
general Liao Zhengrong, que chegou a Macau recentemente para tomar posse. No encontro, 
foi abordada a questão da salvaguarda da segurança da sociedade de Macau e houve uma 
troca de opiniões sobre a garantia da prosperidade e estabilidade do território, entre outros 
temas.

8 - Foi publicado, em Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o Regulamento 
de Utilização e Exploração do Auto-Silo Oeste do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau. O Auto-Silo Oeste tem uma capacidade total de 5143 lugares públicos de 
estacionamento, dos quais, 3089 para automóveis ligeiros e 2054 para motociclos.

  Os governos da província de Guangdong e da Região Administrativa Especial de Macau 
assinaram, em Zhuhai, o Acordo de cooperação no âmbito da gestão de emergência de 
acidentes nucleares da Central Nuclear de Guangdong.

10 - Decorreu em Cantão a Conferência de Cooperação Conjunta Guangdong-Macau, na qual 
os governos das duas regiões assinaram oito acordos e memorandos de cooperação, 
envolvendo os sectores da juventude, segurança alimentar, protecção e da propriedade 
intelectual entre outras.

17 - A Direcção dos Serviços de Turismo anunciou que Macau recebeu em 2017 mais de 32,6 
milhões de visitantes, registando um aumento anual de 5,4 por cento. O número de 
visitantes internacionais marcou um novo recorde, com um aumento de 6,2 por cento, 
enquanto, o número de visitantes que pernoitam na cidade também verificou um aumento 
de aproximadamente dez por cento. 
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21 - Foram publicados os resultados do exame da primeira admissão conjunta dos estudantes 
recomendados de Macau nos cursos de licenciatura das instituições do ensino superior 
do Interior do País 2018, tendo sido admitidos 792 dos 1077 estudantes inscritos. No 
exame do Plano do Recrutamento Voluntário realizado em 22 de Janeiro, foram admitidos 
159 estudantes, de modo que os admitidos no ano em curso totalizaram 951 estudantes, 
criando-se um novo recorde. 

Fevereiro
1 - A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos anunciou que a receita bruta do jogo 

atingiu, em Janeiro, 26,26 mil milhões de patacas, a receita mais alta mensal registada 
desde Outubro de 2014, traduzindo um aumento anual de 36,4 por cento, sendo também 
um crescimento anual registado ao longo de 18 meses consecutivos.

2 - A Heritage Foundation publicou o seu relatório relativo ao Índice de Liberdade Económica 
para o ano de 2018. Macau tem vindo a ser classificado sucessivamente como uma economia 
“relativamente livre”, nos últimos dez anos, ocupando o 34.º lugar em relação aos 180 
sistemas económicos globais classificados. Das 43 economias da região Ásia-Pacífico, o 
ranking de Macau situa-se no 9.º lugar.

5 - De acordo com o despacho do Chefe do Executivo publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, o montante do subsídio de nascimento do regime da 
segurança social foi aumentado para 5000 patacas, com efeitos retroactivos ao dia 1 de 
Janeiro de 2018.

6 - A reunião plenária da Assembleia Legislativa aprovou, pelo processo urgente, a proposta 
de lei - Alteração ao Regulamento da Contribuição Predial Urbana, que cancelou o 
disposto da concessão da isenção da contribuição predial urbana aos prédios arrendados 
que estejam devolutos, passando a ser aplicada neles o imposto de seis por cento da 
contribuição predial e revogando a legislação vigente que não os considera como alvo 
de incidência.  

  Na sequência do falecimento do grande mestre dos Estudos Chineses Jao Tsung-I, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, enviou mensagem de condolências à família manifestando o 
pesar pelo seu falecimento. 

7 - A Assembleia Legislativa aprovou a proposta de lei - Imposto do selo sobre a aquisição 
do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação (designado por Imposto 
do selo sobre a aquisição), estipulando que as taxas do imposto do selo são de cinco por 
cento sobre a aquisição do segundo bem imóvel e dez por cento sobre a aquisição do 
terceiro ou mais bens imóveis.

  A Autoridade Monetária de Macau lançou um disposto sobre os limites do rácio dos 
empréstimos hipotecários destinados à aquisição do primeiro bem imóvel aos jovens 
qualificados, sendo aligeirados os requisitos para o rácio dos empréstimos hipotecários 
aos requerentes do empréstimo até 80 por cento a 90 por cento, para ajudar jovens 
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de 21 a 44 anos de idade na aquisição de bem imóvel, entrando, no entanto, em vigor 
as respectivas disposições legais no mesmo dia do imposto de selo sobre aquisição 
alterada.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com a directora do Gabinete para 
os Assuntos dos Chineses do Ultramar do Conselho de Estado, Qiu Yuanping, e outros 
representantes, com o objectivo de trocar opiniões sobre a participação e contributo de 
Macau nos trabalhos para a iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau e assuntos ultramarinos.

  Até terminar o novo concurso para habitação social, o Instituto de Habitação recebeu 
cerca de 9621 boletins de candidatura, cuja lista provisória seria publicada no dia 5 de 
Dezembro, sendo aceitados 6310 requerimentos.

8 - O governador da província de Hebei, Xuqin, renuiu-se com o secretário para a Economia e 
Finanças, Leong Vai Tac, trocando as duas partes, de forma aprofundada, opiniões sobre a 
promoção da cooperação entre Macau e a província de Hebei, bem como a Nova Área de 
Xiongan, nos domínios económico e comercial, de investimento, turístico, cultural, entre 
outros, com benefícios para a população dos dois lados.

13 - A Administração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau anunciou que será adoptado um modelo 
de “três inspecções fronteiriças em três locais” quanto ao controlo fronteiriço na Ponte, 
enquanto será adoptado o modelo “inspecção fronteiriça integral” nos postos fronteiriços 
entre Zhuhai e Macau, que funcionarão por 24 horas após a inauguração da Ponte. 

  Foi publicada a atribuição de quotas de veículos particulares transfronteiriços para a 
circulação na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, sendo atribuídas para Macau 600 quotas, 
dentro dos quais 500 quotas com validade de um ano e as restantes 100 com validade de 
seis meses. 

21 - Foi publicado, em Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o 
Regulamento de Utilização e Exploração do Auto-Silo Este do Posto Fronteiriço da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau. O Auto-Silo Este tem uma capacidade total de 3000 lugares 
para automóveis ligeiros. A tarifa de estacionamento é cobrada por períodos, sendo cada 
período de doze horas, correspondente ao valor de 180 patacas.  

27 - O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, anunciou que o Governo da 
RAEM decidiu autorizar a prorrogação do prazo de contrato de concessão do exclusivo da 
exploração de corridas de cavalos celebrado com a Companhia de Corridas de Cavalos de 
Macau até 31 de Agosto de 2042.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, coadjuvado pela Comissão para a Revisão, 
Acompanhamento e Aperfeiçoamento do Mecanismo de Resposta a Catástrofes, renuiu-se 
com representantes da Comissão Nacional para a Redução de Desastres e especialistas 
para se proceder a uma revisão da versão final do Relatório geral de avaliação sobre os 
danos causados pelo tufão “Hato” e propostas para a optimização do sistema de gestão 
de emergências.
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Março
5 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, assistiu à cerimónia de abertura da 1.ª Sessão da 

13.ª Assembleia Popular Nacional. O Primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Keqiang, 
afirmou, no relatório de trabalho do Governo, que irá elaborar o plano de implementação 
do desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau para impulsionar, de 
forma global, a cooperação de benefício mútuo entre o Interior do País e Hong Kong e 
Macau.

6 - Durante a sua estadia em Pequim, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve encontros com 
o director da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng, o ministro do 
Comércio, Zhong Shan e visitou a Administração Estatal de Alimentos e Medicamentos.

14 - Cem câmaras de vídeo portátil, como um meio de apoio ao policiamento, foram postas 
em uso.

15 - A Zona de Administração de Macau na ilha fronteiriça artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai- 
Macau foi entregue ao uso da RAEM, a partir das zero horas, passando a estar sujeita à 
jurisdição legal da RAEM.

20 - Foi encerrada a 1.ª Sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional no Grande Salão 
do Povo em Pequim, quando o Presidente, Xi Jinping, mencionou especificamente 
questões de Hong Kong, Macau e Taiwan, no seu importante discurso, afirmando que 
é necessário reforçar a consciência nacional e patriotismo dos compatriotas de Hong 
Kong e Macau para salvaguardar a prosperidade e estabilidade a longo prazo de Hong 
Kong e Macau. 

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro, em Pequim, com o secretário do 
Comité Provincial de Hebei do Partido Comunista Chinês, Wang Dongfeng, e o governador da 
mesma província, Xu Qin, durante o qual afirmou que o Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau espera participar e aprender com o desenvolvimento da província de 
Hebei e nova área de Xiongan.

22 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, visitou a Universidade de Tsinghua, em Pequim, onde 
se reuniu com a secretária do Comité do Partido Comunista Chinês daquela instituição de 
ensino superior, Chen Xu, e os responsáveis do Instituto de Investigação de Segurança 
Pública, trocando impressões sobre a melhoria do sistema de segurança pública de Macau 
e o aumento da capacidade de prevenção e de redução do impacto das catástrofes.

23 - Segundo os dados publicados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, em 
Fevereiro do ano corrente chegaram a Macau 3.070.937 visitantes, o número mais elevado 
desde Agosto de 2014, tendo-se registado um crescimento de 12 por cento, em termos 
mensais e de 23,1 por cento, em termos anuais. 

28 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se com o governador da província de Guangdong, 
Ma Xingrui para trocar opiniões sobre o reforço da cooperação entre os três locais de 
Guangdong, Hong Kong e Macau e o estudo sobre a viabilidade da criação de um órgão 
de coordenação entre três locais.
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  Decorreu o acto do concurso público de concessão de 100 alvarás de exploração de táxis 
eléctricos por um prazo de oito anos, foram apresentadas 968 propostas, cujos preços 
aceites variaram entre as 810.000 e as 980.000 patacas. 

29 - O Governo da RAEM publicou a versão final do Relatório geral de avaliação sobre os danos 
causados pelo tufão “Hato”, com propostas para a optimização do sistema de gestão de 
emergências.

Abril 
4 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se com o secretário-geral do Comité Municipal do 

Partido Comunista de Zhuhai, Guo Yonghang, e respectiva delegação, e trocaram opiniões 
sobre o reforço da cooperação e da integração no desenvolvimento nacional, entre outros 
assuntos.

9 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, que se encontrava em Hainão para participar nas 
actividades no âmbito da reunião anual do Fórum Boao, teve encontro com o secretário 
do Comité Provincial de Hainão do Partido Comunista Chinês, Liu Cigui, e o governador 
da mesma província, Chen Xiaoming, para debater temas sobre o aprofundamento de 
cooperação turística entre estes dois territórios.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se com o vice-secretário do Comité Provincial 
de Guangdong do Partido Comunista Chinês e secretário do Comité Municipal de Cantão 
do PCC, Ren Xuefeng, para trocar opiniões sobre o reforço do trabalho da conexão de 
planeamentos de desenvolvimento da Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau, bem 
como do intercâmbio de inovação e empreendedorismo juvenil.

10 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, participou na cerimónia de abertura da reunião anual 
do Fórum Boao da Ásia 2018.

11 - O Governo da RAEM encarregou à MTR Corporation Limited  de prestar os Serviços de 
Assistência à Operação e Manutenção da Linha da Taipa do Sistema de Metro Ligeiro de 
Macau, com um prazo de 80 meses, tendo o valor de adjudicação sido de 5,88 mil milhões 
de patacas.

12 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, e os 
membros da Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes 
e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento organizaram uma conferência de imprensa 
para apresentação das medidas e dos trabalhos realizados pelos serviços das diversas 
tutelas. 

15 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e outras personalidades presidiram à cerimónia de 
inauguração da Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional, co-organizada pelo 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau e Gabinete de Ligação do Governo 
Central na RAEM.

16 - Foi publicada, no Boletim Oficial da RAEM, a ordem executiva do Chefe do Executivo, que 
delega no secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, 
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todos os poderes necessários para, em nome da Região Administrativa Especial de Macau, 
celebrar com o Ministério da Segurança Pública da República Popular da China o acordo 
entre o Interior do Pais e a Região Administrativa Especial de Macau sobre o reconhecimento 
recíproco das cartas de condução.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o ministro da Educação, Chen 
Baosheng, e respectiva comitiva. O reforço do apoio a Macau no desenvolvimento da área 
educativa e de formação dos jovens foi um dos temas abordados durante a reunião.

  O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, celebrou, em representação do 
Governo da RAEM, com o vice-ministro do Ministério das Finanças do Governo da República 
Socialista do Vietname, Do Hoang Anh Tuan, o Acordo para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento.

18 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com a delegação liderada pelo 
governador da província de Jiangsu, Wu Zhenglong. Na reunião, foram trocadas opiniões 
sobre a cooperação bilateral entre as duas regiões no futuro, sobretudo no que concerne 
ao planeamento e posicionamento do Parque de Cooperação Jiangsu-Macau.

21 - As tarifas de todas as carreiras do território foram fixadas para as seis patacas, sendo o 
pagamento por Macau Pass de três patacas para carreira normal e de quatro patacas para 
carreira expressa. Os portadores de cartão de estudante passaram a pagar 1,5 e duas 
patacas, e os portadores de cartão para idoso ou para pessoa deficiente ficaram isentos 
do pagamento de tarifa.

  Os titulares dos principais cargos do Executivo e o procurador-geral do Ministério Público 
deslocaram-se a Pequim e à província de Jiangsu, de 21 a 25 de Abril, para participar numa 
acção de formação durante o exercício dos respectivos cargos. A deslocação teve como 
objectivo proporcionar à equipa governativa da RAEM não só um entendimento aprofundado 
da estratégia de desenvolvimento nacional como também da situação actual do progresso 
sócio-económico na China interior, no sentido de facultar a Macau uma melhor integração 
na conjuntura de desenvolvimento nacional.  

24 - O membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China e vice-
primeiro-ministro, Han Zheng, recebeu, em audiência, os titulares dos principais cargos 
e procurador-geral da Região Administrativa Especial de Macau que se encontravam em 
Pequim a receber formação. Han Zheng disse esperar que a equipa governamental da 
RAEM implemente o importante espírito mencionado nas instruções do secretário-geral, 
Xi Jinping, sobre o papel de Macau, formulando ainda quatro exigências.

28 - A Estrutura de Protecção Civil realizou o exercício de simulação de tufão “Peixe de Cristal”. 
O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se ao Centro de Operações de Protecção 
Civil para observar o exercício e ouviu a apresentação do relatório de trabalho feita por 
responsáveis de todos os serviços que compõem a estrutura de Protecção Civil.

Maio
1 - O Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde 2018 entrou em vigor, segundo 
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o qual, o Governo da RAEM atribuiu, em 2018, a cada beneficiário, 600 patacas em vales 
de saúde de forma electrónica, tendo o prazo do uso de vale sido prologando para dois 
anos. 

4 - Teve lugar, em Cantão, a cerimónia de assinatura do Acordo do Fundo de Desenvolvimento 
para a Cooperação Guangdong-Macau, testemunhada conjuntamente por Leong Vai Tac, 
secretário para a Economia e Finanças da Região Administrativa Especial de Macau e Chen 
Liangxian, vice-governador da província de Guangdong, simbolizando o desencadear e 
entrada brevemente em funcionamento deste Fundo. 

7 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, chefiou uma delegação oficial numa visita ao Reino do 
Camboja e à Tailândia. A deslocação teve por objectivo o aprofundamento da cooperação na 
área do turismo, economia e comércio, contribuindo para o desenvolvimento da construção 
de «Uma Faixa, Uma Rota».

  Ao abrigo do despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, foram actualizadas, a partir de 1 de Junho, 
as taxas dos serviços de parto do Centro Hospitalar Conde de São Januário para as 
parturientes não residentes de Macau, cujos conjuges também o não são, envolvendo com 
a actualização de 20 itens que traduziram em taxas nove vezes superiores às anteriores.

8 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, cumprimentou, respectivamente, o presidente da 
Assembleia Nacional do Camboja, Heng Samrin, o vice-primeiro-ministro e ministro da 
Administração Interna do Reino do Camboja, Sar Kheng e o presidente do Senado do Reino 
do Camboja, Say Chhum, no âmbito da visita a Phnom Penh, capital do país. Ambas as 
partes esperam o reforço do intercâmbio entre os dois territórios, especialmente no sector 
do turismo e de formação turística.

9 - A delegação oficial da RAEM chegou a Banguecoque. O Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Tailândia, Don Pramudwinai, testemunharam a 
assinatura do Memorando de Entendimento para Geminação de Cidades entre a Província 
de Phuket do Reino da Tailândia e a Região Administrativa Especial de Macau da República 
Popular da China. O Chefe do Executivo teve ainda um encontro com o Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário da República Popular da China na Tailândia, Lyu Jian, 
para trocar impressões sobre o aproveitamento de oportunidades surgidas na construção 
de «Uma Faixa, Uma Roda».

10 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se, em Banguecoque, com o Primeiro-ministro 
da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, e o vice-primeiro-ministro da Tailândia, Somkid 
Jatusripitak, respectivamente, e testemunhou a assinatura de cinco acordos e memorandos 
de cooperação entre as duas partes.

  Foi inaugurado, em Banguecoque, capital tailandesa, o Fórum Internacional de 
Desenvolvimento da Medicina Tradicional 2018 (Tailândia) organizado pelo Governo da 
RAEM e pela Administração Nacional da Medicina Tradicional da China, no qual foi assinado 
um memorando de cooperação entre a Guangdong-Macau Traditional Chinese Medicine 
Technology Industrial Park Development Co., Ltd. e a Associação Geral de Médicos da 
Medicina Tradicional Chinesa da Tailândia para valorizar o papel de Macau como plataforma 
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de divulgação da cultura e tecnologia da medicina tradicional chinesa junto dos países ao 
longo de itinerário da «Uma Faixa, Uma Roda». 

  Uma delegação organizada pelo Governo da RAEM e inserida na Actividade Comemorativa 
do 10.º Aniversário do Terramoto Wenchuan deslocou-se a Sichuan a convite do governo 
da província de Sichuan para efectuar uma visita de quatro dias. A finalidade foi ver in 
loco os projectos apoiados por Macau no âmbito dos trabalhos de reconstrução da cidade, 
conhecer de perto os resultados de trabalhos de reconstrução e a vida quotidiana do povo 
local.

12 - O secretário do Comité Provincial de Sichuan do Partido Comunista Chinês, Peng Qinghua, 
recebeu, Chan Hoi Fan, secretária para a Administração e Justiça e a delegação da RAEM 
que se encontrava em Sichuam para participar na Actividade Comemorativa do 10.º 
Aniversário do Terramoto Wenchuan.

16 - Foi publicado, no Boletim Oficial da RAEM, o despacho do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas que declarou, nos termos da Lei de Terras, a caducidade da concessão dos 
16 terrenos com a área total de 58.000m2, situados nas zonas A, C e D do empreendimento 
denominado “Fecho da Baía da Praia Grande”, pelo decurso do prazo e não aproveitamento. 

  O Ministério da Cultura e Turismo publicou a lista do 5.º Lote de Itens Representativos do 
Património Cultural Intangível a Nível Nacional, tendo sido seleccionados quatro cidadãos 
de Macau inscritos como transmissores representativos na lista, incluindo Au Kuan Cheung, 
transmissor representativo das Naamyam Cantonenses; Chan Kin Chun, transmissor 
representativo de Crenças e Costumes A-Má; e Chiang Kun Kuong e Ip Tat, transmissores 
representativos das Crenças e Costumes: Na Tcha. 

19 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o chefe do Gabinete do Grupo 
Dirigente do Conselho de Estado para o Alívio da Pobreza e Desenvolvimento, Liu Yongfu, 
para trocar ideias sobre a participação de Macau nos projectos para a redução da pobreza 
do Estado e o arranque de apoio a ser prestado por Macau ao trabalho de combate à 
pobreza do distrito de Congjiang da província de Guizhou.

21 - A Polícia Judiciária e os Serviços de Alfândega realizaram uma conferência de imprensa 
conjunta, anunciando que as autoridades policiais de Guangdong e de Macau resolveram, 
em conjunto, o caso de tráfico de droga por pacote postal, apreendendo 16 quilos de 
Catha edulis, chamado também de “Papoila da África Oriental”.

22 - O Governo Central autorizou a RAEM a participar em projectos para a redução da pobreza.  
Será alvo de ajuda por parte de Macau o distrito de Congjiang, situado na zona autónoma 
das etnias Miao e Tong de Qiandongnan, província de Guizhou. Nesse sentido, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, e o director do Gabinete de Ligação, Zheng Xiaosong, à liderança 
das respectivas delegações, chegaram à cidade de Guiyang para uma visita de inspecção 
de três dias consecutivos.

23 - O Tribunal de Última Instância negou provimento ao recurso interposto pela Sociedade de 
Importação e Exportação Polytex, concessionária do terreno onde se encontrava o edifício 
Pearl Horizon. O Governo da Região Administrativa Especial de Macau irá recuperar o 
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respectivo terreno nos termos da lei e aproveitar o terreno recuperado para a construção 
de habitações de alojamento temporário para a renovação urbana futura.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o director do Gabinete de Ligação do Governo Central 
na RAEM, Zheng Xiaosong, assistiram, no distrito de Congjiang da província de Guizhou, 
à cerimónia de assinatura de protocolos relativos aos trabalhos de combate à pobreza do 
distrito Congjiang, no total foram nove os protocolos assinados pelas três partes. 

24 - Com o início da segunda fase do transporte das carruagens do Metro Ligeiro, o primeiro 
lote das dez carruagens foram progressivamente transportadas, a partir deste dia, para 
o Parque de Materiais e Oficina do Metro Ligeiro.

25 - A Administração da Aviação Civil da China assinou com a Autoridade de Aviação Civil de 
Macau um memorando de entendimento de gestão do tráfego aéreo, com o objectivo 
de acelerar a expansão do Aeroporto Internacional de Macau, promover a eficiência da 
utilização do espaço aéreo e reforçar a cooperação na gestão da segurança da aviação.

28 - A Polícia Judiciária e os Serviços de Alfândega revelaram que foi desmantelada, 
conjuntamente pelas autoridades policiais de Macau e de Guangdong, uma rede 
transfronteiriça de imigração ilegal suspeita por organizar e ajudar pessoas do Vietname 
a trabalhar ilegalmente em Macau passando pela China continental, foram detidas no total 
36 pessoas.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, esteve presente na cerimónia de abertura e testemunhou 
a assinatura da Parceria de Cooperação Pequim-Macau 2018 e o lançamento de acções 
práticas no âmbito da mesma, onde as duas cidades assinaram acordos ou protocolos de 
cooperação nas áreas de desporto, formação profissional e turismo entre os respectivos 
departamentos das duas partes.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro, em Pequim, com o secretário do 
Comité Municipal de Pequim do Partido Comunista da China, Cai Qi, onde abordaram a 
futura cooperação entre as duas regiões. 

29 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve, em Pequim, um encontro com o director da 
Administração Geral das Alfândegas da China, Ni Yuefeng, tendo ambos considerado 
que, para elevar a eficácia, o Governo da RAEM e a Administração Geral das Alfândegas 
irão, em conjunto, empenhar-se na promoção do aperfeiçoamento do modelo inovador 
alfandegário, bem como no aceleramento da construção do novo acesso transfronteiriço 
entre Guangdong e Macau.

31 - Realizou-se, em Zhuhai, a Conferência de Cooperação Zhuhai-Macau 2018, na qual os 
governos de dois territórios assinaram o Memorando-Quadro da Cooperação sobre os 
Projectos de Estágio e Emprego de Jovens de Macau em Zhuhai, o Memorando-Quadro 
de Cooperação Económica e Comercial e de Investimento entre Macau e Zhuhai e o 
Memorando-Quadro de Cooperação Financeira entre Macau e Zhuhai.

  O Conselho Executivo concluiu a discussão do projecto do regulamento administrativo 
relativo ao Subsídio de propinas para alunos que frequentem escolas na província de 
Guangdong no ano escolar de 2017/2018, sendo alargada a aplicação do programa de 
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subsídio a 21 cidades da província e sendo os limites máximos para os ensinos primário, 
secundário geral e secundário complementar de 6000 patacas e para o ensino pré-escolar 
de 8000 patacas.

Junho
1 - A secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan, e o procurador-geral federal 

e ministro do Ministério da Justiça da República Federal da Nigéria, Abubakar Malami, 
celebraram, em representação de ambas as partes, o Acordo sobre a Transferência de 
Pessoas Condenadas entre a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular 
da China e a República Federal da Nigéria.

4 - A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego indicou que iria proceder, a partir de 1 
de Julho, à melhoria dos valores-limite de emissão de gases de escape dos automóveis em 
circulação e métodos de medição.

6 - A reunião plenária da Assembleia Legislativa aprovou, na generalidade, a Lei da Arbitragem, 
unificando numa única lei os dois regimes de arbitragem actualmente existentes em Macau 
e definindo que a decisão arbitral é definitiva e encerra o processo de litígio. 

7 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o Primeiro-ministro da República 
da Guiné Equatorial, Francisco Pascual Obama Asue, onde trocaram opiniões sobre o 
contributo e resposta para a construção de «Uma Faixa, Uma Rota» e como potenciar o 
papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. 

11 - Para atender às exigências do Estudo para planeamento de médio e longo prazo da 
utilização e desenvolvimento das áreas marítimas da RAEM (2016-2036), o Governo 
da RAEM convidou um conjunto de especialistas de ministérios e comissões estadais, e 
especialistas de Macau para integrar o Grupo de investigação sobre o planeamento de 
um futuro layout produtivo para Macau. O grupo reuniu-se em Macau até dia 15 para 
realização de um seminário. 

12 - O governo municipal de Zhuhai procedeu à alteração ao Regulamento sobre a Gestão 
de Chegada e Saída de Hengqin dos Veículos Automóveis de Macau. Os residentes de 
Macau, que tenham adquirido bens imóveis ou trabalhado na Nova Zona de Hengqin e 
pago contribuições para a segurança social, bem como os funcionários acreditados por 
parte de Macau em Hengqin podiam candidatar-se.

13 - Tornou-se pública, em Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a 
Aplicação para atribuição de quota regular para circulação de veículos de serviço particular 
de Macau entre Hong Kong e Macau, sendo, no total, atribuídas 600 quotas regulares, das 
quais 300 destinadas a entidades particulares e 300 a entidades comerciais.

14 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu, a delegação do Instituto de Imprensa da 
Língua Chinesa para a visita à Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, trocando 
ideias sobre a participação de Macau na construção da Grande Baía e outros temas de 
interesse comum. 
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20 - O vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Ho Hau Wah, e o 
secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, que se encontravam de visita a 
Portugal, tiveram encontro, em Lisboa, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da 
República Portuguesa, Augusto Santos Silva, onde ambos trocaram opiniões sobre o reforço 
da cooperação entre Macau e Portugal nos domínios de economia, comércio, turismo, 
cultura, educação entre outros.

  O Governo da RAEM e os governos de Hong Kong e Guangdong co-organizam, em Paris, 
França, o Encontro de Divulgação do Ambiente de Investimento da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau, encorajando empresas francesas a investir e desenvolver na Grande 
Baía pelo aproveitamento de vantagens dos três locais.  

21 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, efectuou, à frente de uma delegação oficial, uma visita 
pelas nove cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau em fases, 
e reuniu-se com o secretário do Comité Municipal do Partido Comunista de Zhuhai, Guo 
Yonghang, e o vice-secretário do Comité Provincial de Guangdong do Partido Comunista 
Chinês (PCC) e secretário do Comité Municipal de Cantão do PCC, Ren Xuefeng.

  O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, e o secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais da República Portuguesa, António Mendonça Mendes, em representação do 
Governo da RAEM e de Portugal, celebraram, em Lisboa, o Protocolo relativo à Convenção 
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 
o Rendimento.

22 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, com a delegação oficial deslocou-se a Shenzhen e 
reuniu-se com o vice-secretário do Comité Municipal do PCC e presidente do município 
de Shenzhen, Chen Rugui, para reforçar a cooperação entre os dois locais nas áreas de 
turismo, cultura, comércio, finança, serviços, entre outras. 

  O vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Ho Hau Wah, e o 
secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, apresentaram cumprimentos ao 
Primeiro-ministro português, António Costa, no âmbito da visita a Portugal.

25 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, à frente de uma delegação oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, visitou as cidades de Zhongshan e Jiangmen e reuniu-
se com o presidente da cidade de Zhongshan, Jiao Lansheng, e o secretário do Comité 
Municipal de Jiangmen do PCC, Lin Yingwu, respectivamente.

26 - O vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, 
Ho Hau Wah, o secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, juntamente com 
o presidente do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, Chan 
Sau San, e a respectiva delegação efectuaram visitas ao Banco de Portugal e à entidade 
“Euronext”, aprofundando o intercâmbio sobre a construção na RAEM da Plataforma de 
prestação de serviços financeiros entre a China e os países de língua oficial portuguesa.

  A Polícia Judiciária desmantelou uma rede de agiotagem, a maior rede de sempre, que 
tinha funcionado por forma de “sociedade comercial”, praticando agiotagem através de 
atribuição de empréstimos, sendo detidos 113 elementos de sexo masculino e feminino 
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vindos de Hong Kong, Macau e Interior do País, incluindo o cabecilha da rede, um residente 
de Hong Kong.

28 - O membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China e vice-
primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng, recebeu o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, para ouvir o relato de opiniões e sugestões da sociedade e do Governo da RAEM 
sobre o planeamento da Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau.

29 - Foi publicado, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o despacho do 
Secretário para a Segurança, que autorizou a entrada em funcionamento das 601 câmaras 
referentes à 2.ª fase e 3.ª fase do Sistema de Videovigilância em Espaços Públicos de 
Macau (vulgarmente conhecido por Sistema “Olhos no Céu”) a partir da madrugada de 
30 de Junho, simbolizando a extensão formal da cobertura do Sistema “Olhos no Céu” às 
diferentes zonas da cidade.

Julho
6 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro conjunto com o ministro da Cultura e 

Turismo, Luo Shugang, e o ministro da Cultura do governo português, Luís Filipe de Castro 
Mendes. Os três trocaram impressões acerca do aprofundamento contínuo da interacção 
e cooperação na área da cultura entre a China, Portugal e Macau.

9 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se, com a delegação oficial, a Foshan, 
Zhaoqin, Huizhou e Dongguan, as cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, onde se reuniu com o secretário do Comité Municipal do Partido Comunista 
Chinês e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular de Zhaoqin, Lai Zehua, 
e o secretário do Comité Municipal do Partido Comunista Chinês de Foshan, Lu Yi.

10 - A Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, S.A. (TCM) e a Macau Nova Era de 
Autocarros Públicos, S.A, realizaram conjuntamente uma conferência de imprensa, 
anunciando a fusão das duas sociedades, que seria concretizada antes de 1 de Agosto. 
Por outro lado, o sistema de ligação à internet abrangerá todos os autocarros da TCM nos 
próximos três anos. 

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se, à frente de uma delegação oficial, a 
Huizhou, uma das cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, onde 
se reuniu com o governador do município de Huizhou e vice-secretário do Comité Municipal 
do Partido Comunista Chinês, Liu Ji. Ambas as partes desejaram estudar projectos em 
prol do reforço da cooperação, conforme orientações das Linhas Gerais do Planeamento 
para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. 

11 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, visitou Dongguan e teve um encontro com o secretário do 
Comité Municipal do Partido Comunista daquela cidade, Liang Weidong, no qual abordaram 
temas como as indústrias, economia e comércio, transporte e assuntos na área dos jovens. 

12 - A Assembleia Legislativa aprovou, na especialidade, a proposta da Lei de bases de gestão 
das áreas marítimas que visa estabelecer os princípios gerais e o enquadramento da gestão 
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das áreas marítimas da RAEM. Posteriormente, o Governo da RAEM irá elaborar o regime 
de concessão de arrendamento e o uso de áreas marítimas com base na Lei de Utilização 
das Áreas Marítimas. 

  A Assembleia Legislativa aprovou, na especialidade, a proposta de lei - Benefício fiscal à 
contratação de pessoas portadoras de deficiência. Segundo a qual, os empregadores que 
contratam trabalhador portador de deficiência, podem usufruir de uma dedução máxima 
de 5000 patacas no valor do imposto complementar de rendimentos ou do imposto 
profissional por cada trabalhador portador de deficiência, com efeitos retroactivos ao 
ano de 2016. 

16 - Em resposta às inundações no Porto Interior devido à maré astronómica, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, convocou uma reunião interdepartamental para conhecer o 
relatório dos dirigentes de serviços sobre o ponto de situação e as dificuldades no âmbito 
dos trabalhos para a prevenção de inundações.

17 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o presidente da Comissão 
Municipal de Pequim da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Ji Lin, onde 
ambos trocaram impressões sobre o maior reforço de relações entre Macau e Pequim e o 
aprofundamento de cooperação no trabalho da juventude.  

20 - Devido ao termo do prazo do Contrato de Concessão da Exploração de Corridas de Galgos da 
Companhia de Corridas de Galgos de Macau (Yat Yuen), SA., o Governo da RAEM procedeu 
aos trabalhos para reverter os edifícios e equipamentos relacionados com o exclusivo da 
actividade de corridas de galgos para o Governo. 

  O Conselho Executivo publicou os projectos do regulamento administrativo sobre o Conselho 
do Ensino Superior e do regulamento administrativo sobre o Fundo do Ensino Superior. O 
Governo irá criar o Fundo do Ensino Superior dotado de uma verba de activação no valor 
de 300 milhões de patacas, destinado a apoiar as actividades das instituições do ensino 
superior, apoiar financeiramente projectos de investigação científica e conceder apoios 
financeiros para instituições do ensino superior relativos à construção de instalações e à 
aquisição de equipamentos. 

24 - O Tribunal de Última Instância procedeu à leitura da sentença, que o Governo da RAEM 
devia proceder a novo cálculo da pontuação final obtida pelos sete concorrentes pela 
existência de erros na atribuição de pontuação às propostas apresentadas ao concurso da 
empreitada de Construção da Superestrutura do Parque de Materiais e Oficina do Sistema 
de Metro. Em 8 de Agosto, o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes indicou, 
na nota de imprensa, que não iria executar a decisão proferida pelo Tribunal de Última 
Instância, decidindo invocar causa legítima de inexecução daquela decisão, ao abrigo do 
Código do Processo Administrativo, porque mais de 90 por cento da empreitada do Parque 
de Materiais e Oficina do Sistema de Metro já foi concluída. 

25 - Teve lugar a cerimónia de inauguração do Gabinete de Ligação da Direcção de Inspecção 
de Produtos Alimentares e Medicamentos da Província de Guangdong no Parque Científico 
e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong-Macau, e do 
Centro de Investigação das Técnicas e Políticas de Medicina Tradicional Chinesa. 
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26 - Para melhorar a capacidade global de prevenção e redução das catástrofes no âmbito da 
tutela de segurança, os Serviços de Alfândega, Corpo de Bombeiros e Corpo de Polícia de 
Segurança Pública adquiriram um conjunto de equipamentos profissionais destinados à 
intervenção rápida e salvamento, e apresentaram e exibiram à comunicação social mais 
de 70 tipos de equipamentos de intervenção rápida e de salvamento. 

  O Relatório Anual do Fundo de Segurança Social do Ano 2017 revelou que o valor total 
das despesas ocorridas em 2017, incluindo as atribuições de diversas pensões e de outros 
subsídios, ultrapassou 4 mil milhões de patacas e o número de beneficiários da pensão 
para idosos atingiu 102.012 pessoas.

27 - A Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), S. A. e a Anima - Sociedade 
Protectora dos Animais de Macau anunciaram que tinham chegado ao consenso quanto ao 
realojamento de 533 galgos. A Yat Yuen iria arrendar um edifício independente desocupado 
do terreno privado de Pac On e um terreno aberto contiguo para a construção de um centro 
internacional de adopção de galgos, como um órgão não lucrativo. Em 31 de Julho, A Yat 
Yuen apresentou, outra vez, ao Governo da RAEM, a proposta sobre o requerimento de 
“habitação residencial” e propôs, mais tarde, o realojamento dos galgos com um terreno 
agrário em Coloane.

  Organizada conjuntamente pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau e pelos Serviços do Comércio da Província de Guangdong, a Feira de Produtos de 
Marca da Província de Guangdong e Macau 2018 realizou-se por ocasião do seu décimo 
aniversário, tendo sido assinados cinco memorandos e acordos de cooperação na cerimónia 
de abertura, no sentido de participar conjuntamente na construção e desenvolvimento da 
Grande Baía. 

30 - A Assembleia Legislativa aprovou, na especialidade, a proposta de lei - Criação do Instituto 
para os Assuntos Municipais, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2019, sendo, então, 
extinto o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.  

31 - Foi inaugurado o Centro de Saúde da Ilha Verde, que é oitavo, sendo actualmente o maior 
centro de saúde de Macau.

  Os contratos relativos ao Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de 
Passageiros, celebrados entre o Governo da RAEM e as três companhias de autocarros, 
que terminaram o prazo, foram renovados a curto prazo por 15 meses pela Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, tendo a renovação entrado em vigor a 1 de Agosto.

Agosto
1 - O Fundo de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia recebeu recentemente a notificação do 

Ministério de Ciências e Tecnologia que aprovou a criação de dois laboratórios de referência 
do Estado em Macau: o Laboratório de Referência do Estado de Internet das Coisas para 
a Cidade Inteligente a ser estabelecido na Universidade de Macau e o Laboratório de 
Referência do Estado em Ciência Lunar e Planetária na Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau.
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2 - Os serviços da acção conjunta da estrutura de protecção civil instalararamm, 
respectivamente, o “sistema de aviso” em três locais altos do território e o “sistema de 
divulgação e aviso nas zonas baixas” nos 90 postes do sistema de videovigilância nas 
zonas baixa da cidade, que poderiam entrar em funcionamento neste mês e assim reforçar 
ainda mais o canal de difusão de alerta prévio.

3 - O Conselho de Estado publicou o cancelamento de 11 licenças administrativas, incluindo 
a autorização de emprego de pessoas oriundas de Taiwan, Hong Kong e Macau no Interior 
do País. 

7 - A Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu decidiu oferecer ao Governo 13 imóveis 
localizados no Pátio da Eterna Felicidade perto das Ruínas de São Paulo, para se transformar 
num espaço da conservação cultural.  

13 - Foi publicado, no Boletim Oficial da RAEM, o despacho do Chefe do Executivo, segundo 
o qual, foi delimitada, nos termos da Lei de bases de gestão das áreas marítimas, a orla 
costeira da Região Administrativa Especial de Macau e aprovado o Mapa com a delimitação 
da orla costeira, incluindo a orla costeira da Zona de Administração de Macau nas ilhas 
artificiais Zhuhai-Macau.

  A Assembleia Legislativa aprovou, na generalidade, a proposta de lei - Alteração à Lei 
n.º 5/1999 - Utilização e Protecção da Bandeira, Emblema e Hino Nacionais, sugerindo 
que, durante a execução instrumental e vocal do Hino Nacional, os presentes devem 
permanecer respeitosamente de pé e comportar-se com compostura, sendo proibidos 
actos que desrespeitem o Hino Nacional. Será aplicada às infracções uma multa de 2000 
a 10.000 patacas.   

  Foi publicado, no Boletim Oficial da RAEM, o despacho do Chefe do Executivo, que 
concedeu, mediante o concurso público, licenças especiais para a exploração da indústria 
de transportes de passageiros em táxis, a um número de táxis especiais não superior a 
200 veículos por um prazo de oito anos. 

14 -  O ciclone tropical severo “Bebinca” atingiu Macau e a Direcção dos Serviços Meteorológicos 
e Geofísicos emitiu, pela primeira vez, no ano de 2018, o sinal n.º 8. Durante a passagem 
por Macau do ciclone tropical severo “Bebinca”, os sinais içados tiveram em vigor no total 
de 138 horas, batendo o recorde de 107,5 horas registado em 1976 aquando da passagem 
por Macau do tufão “Viouli”, de modo que o ciclone tropical severo “Bebinca” passou a ser 
o tufão com o período mais longo de sinais içados de sempre. 

15 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, na qualidade de membro, participou na primeira 
reunião plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau, realizada em Pequim. Chui Sai On referiu que o Governo da RAEM 
irá empenhar-se em implementar as decisões tomadas pelo Governo Central, ajustar 
o planeamento quinquenal de Macau, nomeadamente aumentar os conteúdos para 
corresponder ao desenvolvimento da Grande Baía.

  O Posto Fronteiriço de Zhuhai da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi aprovado na operação 
experimental do teste de aceitação pelo Gabinete Provincial de Postos Fronteiriços de 
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Guangdong.

19 - O Gabinete do Conselho de Estado publicou o aviso relativo à Medida para solicitar 
a autorização de residência no Interior da China de pessoas oriundas de Hong Kong, 
Macau e Taiwan, segundo o qual, os residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan podem 
apresentar requerimentos, a partir de 1 de Setembro, ao dito Título de Residência, desde 
que preencham um dos seguintes requisitos, ter residido por um período superior a seis 
meses no Interior da China e reunido as condições de ter emprego estável e legal, um 
domicílio estável e legal e prosseguimento de estudos.

21 - O Governo da RAEM e o governo municipal de Xangai realizaram a cerimónia de assinatura 
de quatro memorandos de cooperação entre Xangai e Macau sobre o reforço de cooperação 
de turismo, da indústria de convenções e exposições, da cooperação monetária e do 
intercâmbio de jovens. 

28 - Um voo da Beijing Capital Airlines com a matrícula JD5759 com destino a Macau vindo de 
Pequim teve uma aterragem dura no Aeroporto Internacional de Macau, devido ao vento 
lateral que causou danos no trem de aterragem do nariz. A aeronave procedeu a nova 
decolagem e voou para o Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao’an, onde a aeronave 
aterrou em segurança. Um total de 157 passageiros e nove tripulantes de voo retiraram-se 
da aeronave em segurança, e cinco dos passageiros sofreram ferimentos ligeiros durante 
a evacuação no aeroporto de Shenzhen. 

  O Governo Popular Central decidiu nomear, Shen Beili, a nova comissária do Comissariado 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM e exonerar Ye Dabo do cargo do 
comissário do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM.

29 - A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes apresentou o estudo 
sobre o planeamento preliminar do aproveitamento do terreno onde está situado o antigo 
Canídromo. O terreno em causa, que tem uma área de cerca de 40.000 metros quadrados, 
será destinado principalmente à construção de instalações social, cultural, recreativo e 
desportiva, e não será aproveitado para finalidade comercial ou residencial. Além de 8000 
metros quadrados reservados para construção de instalação do ensino, a área destinada 
às instalações desportivas ocupará 65 por cento da área total do terreno. Por outro lado, 
recomenda-se que seja reservado o espaço subterrâneo para instalações de prevenção 
de desastres, como tanques de armazenamento de inundação.

Setembro
1 - Foi formalmente implementada a Medida para solicitar a autorização de residência no 

Interior da China de pessoas oriundas de Hong Kong, Macau e Taiwan no Interior do País. 
As autoridades de segurança pública das diversas regiões do Interior do País instalaram 
mais de 6000 balcões para atender os requerimentos respectivos.

2 - Encerrados os Jogos Asiáticos na Indonésia, a delegação de Macau ganhou cinco metalhas, 
nomeadamente uma de ouro, duas de prata e duas de bronze, tendo o atleta de Wushu, 
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Huang Junhua, conquistado a medalha de ouro na modalidade de Nanquan e Nangun. 

3 - Publicou-se, em Boletim Oficial, o Regulamento Administrativo n.º 22/2018 sobre a 
criação da Comissão de Defesa da Segurança do Estado da Região Administrativa Especial 
de Macau. A Comissão é presidida pelo Chefe do Executivo, tendo o Secretário para a 
Segurança como vice-presidente. O presente regulamento administrativo entra em vigor 
30 dias após a data da sua publicação.

4 - O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, partiu, à frente de uma delegação 
oficial da RAEM, para Cantão a fim de participar no 12.º Fórum para a Cooperação e 
Desenvolvimento da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas e Feira para a Cooperação 
Económica e Comercial. Durante a estadia em Cantão, o secretário renuiu-se com o vice-
secretário do Comité Provincial de Jiangxi do PCC e governador em exercício, Yi Lianhong, e 
o governador da província de Sichuan, Yin Li, respectivamente. 

5 - Realizou-se, em Cantão, o 12.º Fórum para a Cooperação e Desenvolvimento da Região 
do Pan-Delta do Rio das Pérolas e Feira para a Cooperação Económica e Comercial.

6 - O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, renuiu-se, em Cantão, com o 
membro do Comité Permanente do Comité Provincial de Guangdong do Partido Comunista 
Chinês e secretário do Comité Municipal de Cantão, Zhang Shuofu, manifestando ambos 
a esperança de que os dois locais reforcem a comunicação, complementem as vantagens 
mutuamente e inovem mecanismos institucionais a fim de alcançar ganhos duplos. 

15 - Em virtude da passagem do tufão “Mangkhut” por Macau, o Governo da RAEM tomou, 
pela primeira vez, as medidas de resposta, nomeadamente a abertura dos parques de 
estacionamento dos serviços públicos e das empresas do sector do jogo para estacionamento 
gratuito, o plano de evacuação dos residentes nas zonas baixas durante a passagem do 
tufão e Storm Surge e a suspensão de funcionamento dos casinos, de forma que todos os 
casinos do território suspenderam suas actividades, a partir de 23h00 horas até às 08h00 
horas do dia 17. Tratou-se da primeira suspensão de actividades dos casinos desde 2002, 
ano em que foi liberalizada a exploração do jogo. 

16 - O tufão severo “Mangkhut” acarretou para Macau o vento forte, aguaceiros fortes e Storm 
Surge e os Serviços Meteorológicos e Geofísicos tinha içado sucessivamente os sinais n.º 8, 
9 e 10 de tempestade tropical, emitindo o aviso Storm Surge. O Porto Interior e as zonas 
baixas estavam gravemente inundadas. O sinal n.º 10 de tempestade tropical esteve em 
vigor durante nove horas, batendo o recorde do período mais longo desde 1968.

  Afectado pelo tufão severo “Mangkhut”, foram fechados, a partir de 01h00, os postos 
fronteiriços das Portas do Cerco, do Parque Industrial Fronteiriço e Flor de Lótus, sendo 
reabertos, às 08h00 horas do dia 17, os postos fronteiriços das Portas do Cerco, do 
Parque Industrial Fronteiriço, e às 12h00 horas, o Posto Fronteiriço de Flor de Lótus 
respectivamente. 

17 - Durante a passagem do tufão “Mangkhut” por Macau, o Chefe do Executivo convocou cinco 
reuniões interdepartamental, no Centro de Operações da Protecção Civil, para ouvir o ponto 
de situação sobre os trabalhos de resposta ao tufão apresentado por membros da estrutura 
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de protecção civil e representantes dos serviços públicos. Além disso, deslocou-se às zonas 
baixas para se inteirar da situação e dar instruções relativas ao trabalho de  remoção de 
obstáculos nas ruas e de reordenamentos urbano.

18 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité Municipal 
de Hangzhou do Partido Comunista Chinês, Zhou Jiangyong e sua comitiva, onde ambas 
as partes trocaram impressões sobre vários assuntos, nomeadamente o desenvolvimento 
da economia marítima e de cidades inteligentes.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com a nova comissária do 
Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na 
Região Administrativa Especial de Macau, Shen Beili, tendo trocado opiniões sobre assuntos 
inerentes às relações externas da RAEM, questões relativas ao reforço da consciência 
patriótica dos residentes de Macau, outras matérias. 

21 - O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto do regulamento administrativo 
-Alteração à Organização e Funcionamento dos Serviços de Saúde e sobre a proposta de 
lei -Revogação do Decreto-Lei n.º 58/99/M, de 18 de Outubro. O projecto do regulamento 
administrativo - Alteração à Organização e Funcionamento dos Serviços de Saúde - propõe 
a criação da Academia Médica que é responsável pela coordenação da formação profissional 
médica do território; enquanto, a proposta de lei - Revogação do Decreto-Lei n.º 58/99/M, 
de 18 de Outubro - propõe a revogação do benefício fiscal relativo ao imposto complementar 
de rendimentos usufruídos pelas instituições offshore que deixarão de exercer actividade 
offshore a partir de 2021. 

28 - Os governos do Interior da China, de Hong Kong e de Macau realizaram conjuntamente 
a operação experimental da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, por três dias consecutivos, 
para proceder aos testes sobre o funcionamento dos próprios postos fronteiriços.

Outubro
1 - O Governo da RAEM realizou uma série de actividades comemorativas do 69.º aniversário 

da implantação da República Popular da China, incluindo uma cerimónia solene do içar das 
bandeiras, uma recepção oficial, uma prova de corrida, um sarau cultural e um espectáculo 
de fogo-de-artifício.

3 - Foi publicado, no Boletim Oficial da RAEM, o despacho do Chefe do Executivo sobre a 
criação de uma comissão interdepartamental responsável pela elaboração do projecto do 
Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau, que deve prosseguir os onzes 
objectivos como eixo estratégico para a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer 
e de um Belo Lar.

  O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo 
relativo à Organização e Funcionamento do Instituto para os Assuntos Municipais, que 
entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2019. Após a criação do IAM, os 12 departamentos 
e 36 divisões do IAM seriam dirigidos pelo Conselho de Administração para os Assuntos 
Municipais.
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5 - O grupo de trabalho interdepartamental realizou uma acção conjunta para recuperação de 
um terreno situado na Travessa do Cais na península de Macau e outro junto do Edifício 
do Lago na Taipa. 

6 - O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais concluiu que o alojamento provisório da 
Yat Yuen ainda não satisfazia os requisitos, pelo que, a Yat Yuen não tinha condições para 
a reclamação de mais de 500 galgos no Canídromo, e o IACM procederia à autuação nos 
termos da Lei de Protecção dos Animais.

8 - Teve lugar a cerimónia de inauguração do Espaço Nacional de Trabalho Colaborativo 
no Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau, presidida pelo Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, e o vice-ministro de Ciência e Tecnologia, Zhang Jianguo. 

  O Governo da Região Administrativa Especial de Macau, o Gabinete de Ligação do Governo 
Popular Central na RAEM, e o governo da província de Guizhou realizaram, em Macau, 
a reunião de trabalho sobre cooperação no combate à pobreza, para acompanhar e 
implementar os trabalhos gerais e concretos do Acordo-Quadro de Cooperação para o 
Combate à Pobreza, na qual o Chefe do Executivo, Chui Sai On, o director do Gabinete 
de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Zheng Xiaosong, e a governadora da 
província de Guizhou, Chen Yiqin, lideraram, respectivamente, os representantes das três 
partes envolvidas.

10 - O vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng, recebeu, em audiência, a 
delegação da Assembleia Legislativa de Macau no Grande Salão do Povo, em Pequim, 
afirmando que o Governo Central reconheceu o trabalho da Assembleia Legislativa de 
Macau, e formulando ainda três pontos de esperança.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e a sua comitiva, tiveram um encontro com o secretário 
do Comité Provincial de Fujian do Partido Comunista Chinês, Yu Weiguo, durante o qual 
ambos partes concordaram que, nesta nova era e sob a iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», 
os dois territórios podiam alagar o espaço de cooperação.

11 - O Gabinete do Porta-voz do Governo emitiu uma nota de imprensa em resposta à secção 
sobre Macau, no Relatório para 2018 da Comissão Executiva do Congresso Norte-Americano 
relativa à China, declarando que os assuntos da Região Administrativa Especial de Macau 
são dos assuntos internos da China e nenhum país estrangeiro tem o direito de ingerência 
neles, sublinhando que, o Congresso Norte-Americano ignora factos, tece comentários 
irresponsáveis sobre a RAEM e profere acusações infundadas contra a mesma. O Governo 
da Região Administrativa Especial de Macau repudia terminantemente o referido relatório. 

12 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu convidados e dirigentes das cidades integradas 
na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau que se encontraram em Macau para 
participar no Fórum de Juventude sobre Construir em Conjunto a Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau, indicando que o Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
irá contribuir, de mãos dadas, com as cidades irmãs da Grande Baía, em complementaridade 
e com ganhos mútuos, para a construção de uma região metropolitana mundial.

13 - Teve lugar a cerimónia de abertura do Fórum de Juventude sobre Construir em Conjunto 
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a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau: Lutar na Juventude e Realizar os Sonhos, 
presidida pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On, e outros convidados.

19 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, teve um 
encontro com a presidente do Governo Popular da Região Autónoma da Mongólia Interior, 
Bu Xiaolin, e respectiva comitiva, durante o qual trocaram opiniões sobre o reforço da 
cooperação das duas regiões e o apoio à iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota».

20 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro, na Sede do Governo, com o ministro 
dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, no qual ambos fizeram uma 
análise retrospectiva dos resultados da cooperação conquistados no passado e trocaram 
impressões sobre temas de aprofundamento de cooperação entre a China e Portugal. 

  O director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa 
Especial de Macau, Zheng Xiaosong morreu na sequência da caída de edifício. O Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, enviou, no dia seguinte, uma mensagem de condolências para 
expressar profundo pesar pela morte de Zheng Xiaosong.  

23 - O Presidente, Xi Jinping, presidiu à cerimónia de inauguração oficial da Ponte HongKong-
Zhuhai-Macau no Edifício do Posto Fronteiriço de Zhuhai. No dia seguinte, a Ponte entrou 
oficialmente em funcionamento com circulação normal e ordenada de veículos.  

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário-geral da Organização 
Mundial do Turismo (OMT) das Nações Unidas, Zurab Pololikashvili, para trocar impressões 
no âmbito do desenvolvimento do turismo.

26 - O Comissariado contra a Corrupção anunciou que os três trabalhadores do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, incluindo o Presidente do Conselho 
de Administração, estão sujeitos às medidas de coacção de suspensão do exercício de 
funções públicas e de proibição de ausência do território aplicadas por tribunais, por alegada 
prática de crimes funcionais na apreciação e autorização dos pedidos de imigração por 
investimentos relevantes. 

Novembro
5 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, assistiu, como convidado, à cerimónia de abertura da 

primeira Exposição Internacional de Importações da China realizada no Centro Nacional 
de Exposições e Convenções de Xangai. O Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau levou uma exposição subordinada ao tema Macao Hub, que foi exibida na zona 
dedicada a Hong Kong, Macau e Taiwan do Pavilhão da China. Terminada a cerimónia, o 
Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu, na zona da exposição Macao Hub, o Presidente, 
Xi Jinping, e os líderes dos outros países participantes, apresentando-lhes a situação de 
desenvolvimento de Macau.

8 - Os Serviços de Polícia Unitários e a Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo 
Chinês, em coordenação com vários serviços e organismos realizaram, pela primeira vez, 
um exercício conjunto antiterrorista denominado “Cão espirituoso”. 
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9 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité Provincial 
de Sichuan do PCC, Peng Qinghua, no qual trocaram impressões sobre a promoção 
pragmática da cooperação entre os dois territórios.

  Realizou-se, em Macau, a primeira Reunião de Cooperação entre Sichuan e Macau. Após 
a reunião, o secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, e o vice-governador 
provincial, Li Yunze, assinaram, em representação de ambas as partes, o Plano sobre o 
Mecanismo de Reunião de Cooperação entre Sichuan e Macau e o Memorando da Primeira 
Reunião de Cooperação entre Sichuan e Macau.

  A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais anunciou que irá alargar os locais de 
origem para a importação de trabalhadores domésticos do Interior da China, havendo 
mais sete províncias/regiões autónomas, nomeadamente Guangxi, Hunan, Hubei, Jiangxi, 
Anhui, Sichuan e Guizhou. 

10 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, partiu para Pequim, à frente de uma delegação oficial, 
para participar com vários sectores de Hong Kong e Macau nas actividades comemorativas 
do 40.º Aniversário da Reforma e Abertura Nacional, que decorreram de 11 a 12 do mês 
corrente.

12 - O Presidente, Xi Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo da Região 
Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, a Chefe do Executivo da Região 
Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, e outros representantes das duas 
delegações que participaram nas celebrações, em Pequim, do 40.º Aniversário da Reforma 
e Abertura Nacional. Na audiência, o Presidente reconheceu o contributo dado e o papel 
desempenhado por Hong Kong e Macau ao longo de 40 anos da reforma e abertura do 
País, manifestando quatro pontos de esperança quanto à contínua integração de Hong 
Kong e Macau ao desenvolvimento nacional na nova época.

  Foi publicado, no Boletim Oficial, o despacho do Chefe do Executivo sobre a Criação da 
Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, 
que funciona na dependência e sobre a presidência do Chefe do Executivo.

  A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos estimou que os prejuízos económicos 
provocados pelo tufão “Mangkhut” em Macau totalizaram 1,55 mil milhões de Patacas, 
incluindo 520 milhões de prejuízos directos e 1,03 mil milhões de prejuízos indirectos.  

13 - O director dos Serviços de Alfândega de Guangdong da Administração Geral das Alfândegas, 
Li Shuyu, o comissário do Departamento das Alfândegas e Impostos de Hong Kong, TANG 
Yi-hoi, e o director-geral dos Serviços de Alfândega de Macau, Vong Iao Lek, assinaram, 
no Edifício da Alfândega de Gongbei, um memorando sobre o projecto de cooperação e 
assistência mútua nos postos fronteiriços da Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau entre as 
alfândegas de Guangdong, Hong Kong e Macau com objectivo de reforçar a cooperação e 
assistência mútua entre as alfândegas dos três territórios e intensificar a cooperação em 
matéria da facilitação de desalfandegamento.

  A Polícia Judiciária resolveu dois casos de tráfico de droga, apreendendo, no Aeroporto 
Internacional de Macau, 2,2 quilos de heroína e 3,1 quilos de “ice”, num valor de dez 
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milhões de patacas e detendo quatro homens e mulheres malaios e um jovem de Hong 
Kong.

15 - O 65.º Grande Prémio de Macau que decorreu por quatro dias consecutivos arrancou. No 
dia 18, na corrida de Fórmula 3, a piloto alemã, Sophia Flörsch, sofreu um raro acidente. 
O carro voou para fora do circuito e bateu num posto de câmaras fotográficas, onde cinco 
pessoas ficaram feridas e transportadas para o hospital.

  O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, apresentou 
o Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2019, intitulado 
“Aproveitamento das Oportunidades, Desenvolvimento Equilibrado”.

21 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité Provincial 
de Guangdong do Partido Comunista Chinês, Li Xi. Durante o qual, os dois dirigentes 
trocaram impressões, tendo acordado trabalhar juntos para promover mais a construção da 
Grande Baía Guangdong-Hong-Kong e Macau, aprofundar a cooperação entre Guangdong 
e Macau e apoiar a diversificação da indústria de Macau.

24 - Foram registadas, no total, 622 mil entradas e saídas de visitantes nos diversos postos 
fronteiriços de Macau, estabelecendo-se um novo recorde diário, tendo sido necessário 
tomar medidas provisórias de controlo do fluxo de visitantes no Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco. 

26 - Chefe do Executivo, Chui Sai On, numa palestra com os titulares dos principais cargos 
transmitiu as ideias basilares do importante discurso do Presidente, Xi Jinping, proferido 
na recepção, em Pequim, às delegações de Hong Kong e Macau, no âmbito das actividades 
do 40.º Aniversário da Reforma e Abertura Nacional.

28 - O Governo recuperou um terreno ilegalmente ocupado situado na povoação de Hác-Sá 
com a área de 70.740 m2.

  O Instituto do Património Mundial para a Formação e Pesquisa na Região da Ásia-Pacífico 
(Suzhou) da UNESCO conferiu o título de Base de Educação para Jovens sobre o Património 
Mundial à Casa do Mandarim. 

29 - Segundo o anúncio emitido pelo Departamento de Gestão de Transito dos Serviços de 
Segurança Pública da Província de Guangdong, foi autorizada faseadamente a deslocação, 
com isenção de averbamentos, dos veículos particulares de Macau, com dupla matrícula, 
e veículos de serviços públicos da fronteira de Macau para Zhuhai através dos postos 
fronteiriços da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (os respectivos veículos circulam 
actualmente pelos outros postos fronteiriços).

  O projecto da quinta ligação Macau-Taipa de Obra de Construção do Túnel Subaquático ao 
Lado da Ponte Governador Nobre de Carvalho - Concepção Preliminar, Sondagem Geotécnica 
e Estudo Temático foi adjudicado ao sucursal de Macau da China Communications Highway 
Planejamento e Design Institute Co., Ltd. por um preço de 99,27 milhões de patacas e 
um prazo de execução de 800 dias.  

30 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o governador da província de 
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Liaoning, Tang Yijun, e respectiva comitiva, tendo acordado contribuírem conjuntamente 
para a iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», a construção da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, o reforço da cooperação entre os dois territórios e aproveitar da melhor 
forma o papel de Macau como plataforma entre a China e os países lusófonos em prol de 
mais oportunidades de desenvolvimento.

Dezembro
2 - Teve lugar a cerimónia de inauguração do Festival de Luz de Macau 2018 - Viagem no 

Tempo em Macau.

4 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, recebeu 
em audiência, o secretário do Comité Provincial de Shanxi do Partido Comunista Chinês, 
Luo Huining. No encontro, manifestaram o desejo de aprofundamento da cooperação nos 
sectores do turismo e cultura, medicina tradicional chinesa, e pequenas e médias empresas, 
bem como de melhor aproveitamento das funções de Macau enquanto plataforma entre 
a China e os países de língua portuguesa. 

5 - O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto do regulamento administrativo 
relativo à Classificação dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun como Sítio e Fixação da 
Respectiva Zona de Protecção.

  Foi publicado, no Boletim Oficial da RAEM, o anúncio do Gabinete para o Desenvolvimento 
de Infra-estruturas, que indicou a entrada oficial no processo do Concurso da Empreitada 
de Concepção e Construção da Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa.

6 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Chui Sai On, e o 
director da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng, assinaram, 
em Pequim, o Acordo de apoio à participação de Macau na construção de «Uma Faixa, 
Uma Rota». Após a assinatura do acordo, o Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma realizaram primeira reunião 
conjunta no âmbito do Acordo de apoio à participação de Macau na construção de «Uma 
Faixa, Uma Rota», com a participação do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau 
do Conselho de Estado e outros departamentos competentes. 

7 - O director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Li Canfeng, revelou que o 
projecto da construção das comportas de retenção de maré no Porto Interior de Macau foi 
aprovado pelo Governo Central, e encontrava-se na fase de concepção da obra, estando 
previsto o seu início para a segunda metade do ano de 2019. 

8 - O 3.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios．Macau abriu 
solenemente, prosseguindo com o tema - Novas Vias para o Mundo dos Filmes.

11 - A Assembleia Legislativa aprovou, na generalidade, a proposta de lei - Regime jurídico de 
habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação 
urbana; aprovou, na especialidade, a proposta de lei - Alteração à Lei n.º 3/2004 - Lei 
Eleitoral para o Chefe do Executivo, estipulando que, no 4.º Sector da Comissão Eleitoral 
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do Chefe do Executivo, foi reduzido, de 16 para 14, o número de representantes dos 
membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, 
sendo acrescentados dois representantes dos membros do órgão municipal.  

12 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, à frente da delegação do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau chegou à cidade de Nanjing da província de Jiangsu 
para um encontro com o governador provincial, Wu Zhenglong.

  Realizou-se, em Macau, a primeira reunião da Comissão de Cooperação Económica e 
Comercial entre o Interior da China e Macau. Depois da reunião, foi assinado o Acordo 
sobre Comércio de Mercadorias no Âmbito do CEPA, pelo representante de Negociações 
do Comércio Internacional e vice-ministro do Comércio da República Popular da China, 
Fu Ziying, e pelo secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

13 - O Governo da RAEM realizou uma cerimónia em memória das vítimas do Massacre de 
Nanjing. 

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, que se encontrava na província de Jiangsu, teve 
encontros com o secretário do Comité Municipal de Changzhou, Wang Quan, e o presidente 
da mesma cidade, Ding Chun, para troca de impressões sobre os trabalhos preparatórios 
e planeamento geral, no âmbito de construção do Parque de Cooperação Jiangsu-Macau 
e visitou o local seleccionado para a construção do Parque.

  O Governo da Região Administrativa Especial de Macau e o Governo Popular da Cidade de 
Zhuhai anunciaram as políticas sobre as quotas a aplicar na terceira fase de circulação de 
veículos motorizados de Macau na ilha de Hengqin, autorizando mais 1700 quotas para 
automóveis de Macau circularem naquela Ilha, cujo número total chegará a 2500. Os 
requerimentos poderão ser apresentados a partir do dia 20 de Dezembro.

  O secretário do Comité do Partido da Nova Zona de Hengqin, Niu Jing, indicou que o 
Conselho de Estado aprovou a transferência do Posto Fronteiriço de Lótus para o Posto 
Fronteiriço de Hengqin, onde será aplicado o modelo de controlo fronteiriço de “inspecção 
fronteiriça integral”, planeando-se a disponibilidade para Macau de um terreno com uma 
área não inferior a 100.000 metros quadrados para a construção das instalações de 
inspecção fronteiriça sob a jurisdição de Macau.

15 - Foi reaberto o terminal subterrâneo de autocarros da Praça das Portas do Cerco com um 
funcionamento basicamente normal. Na fase inicial, um total de 13 carreiras de autocarros 
voltaram a fazer escala no terminal rodoviário das Portas do Cerco.  

16 - Fazendo parte das actividades da celebração do 19.º aniversário do regresso de Macau à 
Pátria, teve lugar o Desfile Internacional de Macau 2018.

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

18 - A Assembleia Legislativa aprovou, em especialidade, a proposta de lei - Alteração à Lei n.º 
10/2012 - Condicionamento da entrada, do trabalho e de jogo nos casinos (vulgo decreto 
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de proibição da entrada nos casinos no tempo de folga), que proíbe a entrada de todos 
os profissionais do sector do jogo nos casinos fora do período de trabalho.  

19 - Foi publicado, no Boletim Oficial da RAEM, o despacho do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas, que declarou a caducidade da concessão de terreno destinado à construção 
de um parque temático - Parque Oceanis, na Taipa.

20 - O Governo da RAEM realizou uma série de actividades comemorativas do 19.º aniversário 
do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau. 

  Foram registadas 58.000 chegadas e partidas no Posto Fronteiriço de Macau da Ponte 
Hong Kong-Zhuai-Macau, sendo este número o novo recorde deste Posto.

  Altamente atento ao caso de peste suína africana detectado num matadouro de Xiangzhou 
da cidade de Zhuhai, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais mantem um contacto 
estreito com o serviço de inspecção e quarentena de Alfândega do Interior da China, 
garantindo estabilidade e segurança do fornecimento dos porcos vivos em Macau. 

28 - O Conselho de Estado decidiu recentemente nomear Fu Ziying director do Gabinete de 
Ligação do Governo Central na RAEM.
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1. No dia 17 de Dezembro, o Presidente, Xi Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, que se encontrava em Pequim em missão oficial

2. No dia 17 de Dezembro, o Primeiro-ministro, Li Keqiang, recebeu, em audiência, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, que se encontrava em Pequim em missão oficial

1

2
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1. No dia 12 de Novembro, o Presidente, Xi 
Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe 
do Executivo da Região Administrativa 
Especial de Macau, Chui Sai On, a Chefe 
do Executivo da Região Administrativa 
Especial de Hong Kong, Carrie Lam, e 
outros representantes das duas delegações 
que participaram nas celebrações do 40.º 
aniversário da reforma e abertura do País

2. No dia 11 de Novembro, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, participou, em 
Pequim, na palestra sobre a participação de 
Hong Kong e Macau nos 40 anos da reforma 
e abertura nacional, e na integração do 
desenvolvimento nacional, no âmbito das 
actividades do 40.º Aniversário da Reforma 
e Abertura Nacional

3. Cerimónia de abertura da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau realizada no Edifício do Posto 
Fronteiriço de Zhuhai, no dia 23 de Outubro

4. No dia 23 de Outubro, após a cerimónia 
de abertura, o Presidente, Xi Jinping, (2.º 
à dir.) e o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, (3.º à Dir.) e convidados visitaram as 
instalações da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau
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5. No dia 10 de Abril, o Presidente, Xi Jingping, e 
os elementos das delegações governamentais e 
empresariais de Hong Kong e Macau, que participaram 
na reunião anual do Fórum de Boao para a Ásia 2018 
realizada na província de Hainão pousaram para uma 
foto de conjunto

6. No dia 15 de Agosto, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, na qualidade de membro, participou na 1.ª reunião 
plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, realizada no 
Grande Palácio do Povo em Pequim
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1. O Chefe do Executivo, Chui Sai On, liderou 
a delegação da RAEM que efectuou, de 7 a 
11 de Maio, visitas ao Camboja e Tailândia, 
países ao longo do itinerário de «Uma 
Faixa, Uma Rota», com vista a aprofundar 
a cooperação e intercâmbio na área do 
turismo, economia e comércio. Como a 
foto ilustra, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, apresentou cumprimentos ao Primeiro-
ministro do Reino do Camboja, Hun Sem, 
no dia 5 de Agosto

2. Encontro entre o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, e o Primeiro-ministro da Tailândia, 
Prayuth Chan-ocha, no dia 10 de Maio

3. No dia 27 de Março, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, e o governador, Khim Bunsong, 
em representação do Camboja, assinaram 
um memorando de entendimento sobre 
o estabelecimento de relações amigáveis 
entre a Região Administrativa Especial 
de Macau da República Popular da China 
e a província de Siem Reap do Reino do 
Camboja

4. Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve 
um encontro, em 20 de Abril, com a 
delegação da 4.ª edição do “Plano de 
Visitas de Presidentes da Câmara” de países 
adjacentes à China
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5. No dia 7 de Junho, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, encontrou-se com o 
Primeiro-ministro da Guiné Equatorial, 
Francisco Pascual Obama Asue

6. No dia 6 de Julho, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, teve encontro 
com o ministro da Cultura e Turismo 
da República Popular da China, Luo 
Shugang, e com o ministro da Cultura do 
Governo português, Luís Filipe de Castro 
Mendes

7. No dia 20 de Outubro, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, e o ministro 
dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 
Augusto Santos Silva, presidiram à 5.ª 
Reunião da Comissão Mista Macau-
Portugal
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1. Vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo 
Chinês, Ho Hau Wah, e o secretário para a Economia e 
Finanças, Leong Vai Tac, apresentaram cumprimentos, 
em 22 de Junho, ao Primeiro-ministro português, António 
Costa, no âmbito da visita a Portugal

2. No dia 22 de Junho, o vice-presidente da Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês, Ho Hau Wah, e o 
secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, 
estiveram presentes na recepção comemorativa do 15.º 
aniversário do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(Macau), no âmbito da visita a Portugal
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3. No dia 28 de Junho, o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng, 
recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, em Pequim, para ouvir as 
opiniões e recomendações do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e 
dos diversos sectores da sociedade sobre os planos de desenvolvimento da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

4. O Chefe do Executivo, Chui Sai On, que se encontrava em Pequim para assistir à 
cerimónia de abertura da 1.ª Sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional, aproveitou 
estadia na capital para visitar a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, 
o Ministério do Comércio e a Administração Nacional de Alimentos e Medicamentos. 
A foto regista o encontro do Chefe do Executivo, Chui Sai On, com o director da 
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng, no dia 6 de Março

5. No dia 6 de Março, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, num encontro com o ministro 
do Comércio, Zhong Shan
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1. Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o ministro da 
Educação, Chen Baosheng (7.ª esq.), presidiram, 
em 16 de Abril, à cerimónia de inauguração 
de estátua de Sculpture of Liberal Arts na 
Universidade de Macau

2. No dia 29 de Maio, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, teve encontro com director da Administração 
Geral da Alfândega da China, Ni Yuefeng, tendo 
ambos manifestado o empenho na promoção do 
aperfeiçoamento do modelo inovador alfandegário, 
bem como no aceleramento da construção do novo 
acesso transfronteiriço entre Guangdong e Macau

3. Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um 
encontro, em 28 de Maio, com o secretário do 
Partido Comunista do Município de Pequim, Cai Qi, 
para discutir temas do futuro desenvolvimento da 
cooperação entre Macau e Pequim

4. No dia 28 de Maio, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, e presidente da Comissão Municipal de Pequim 
da CCPPC, Ji Lin, testemunharam, na cerimónia de 
abertura da Parceria de Cooperação Pequim-Macau 
2018, a assinatura do Protocolo de Cooperação 
entre Pequim e a RAEM para a Formação e 
Intercâmbio de Profissionais, do Protocolo de 
Intenções sobre o Ingresso da Direcção dos 
Serviços de Turismo do Governo da RAEM na 
Aliança de Promoção de Turismo do Património 
Mundial da China e do Protocolo de Cooperação 
sobre Desportos de Inverno entre o Instituto do 
Desporto do Governo da RAEM e o Departamento 
do Desporto do Governo de Pequim
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5. No dia 20 de Março, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On (2.º à Esq.), reuniu-se com o secretário 
do Comité Provincial de Hebei do Partido 
Comunista Chinês, Wang Dongfeng, (3.º à Esq.) 
e o governador da mesma província, Xu Qin, 
(4.º à Esq.) durante a estadia em Pequim

6. Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se, em 
9 de Abril, com o secretário do Comité Provincial 
de Hainão do Partido Comunista Chinês, Liu 
Cigui, por ocasião da participação na reunião 
anual do Fórum Boao para a Ásia 2018

7. No dia 21 de Agosto, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, reuniu-se com o presidente do município 
de Xangai, Ying Yong, no âmbito da cimeira 
entre Xangai e Macau

8. Encontro entre o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, e o secretário do Comité Municipal de 
Hangzhou do Partido Comunista Chinês, Zhou 
Jiangyong, no dia 18 de Setembro 
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1. No 10 de Outubro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité 
Provincial de Fujian do Partido Comunista Chinês, Yu Weiguo, em Macau, concordando, ambos, que, 
nesta nova era e sob a iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», os dois territórios podem impulsionar a 
cooperação de Fujian e Macau para um novo patamar, alargando o espaço de colaboração

2. Encontro entre o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e a presidente do Governo Popular da Região 
Autónoma da Mongólia Interior, Bu Xiaolin, em Macau, no dia 19 de Outubro
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3. No dia 9 de Novembro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o secretário do Comité Provincial de 
Sichuan do PCC, Peng Qinghua, lideraram as respectivas delegações oficiais na 1.ª Reunião de 
Cooperação entre Sichuan e Macau

4. Realizou-se, em 21 de Novembro, a cimeira entre a província de Guangdong e Macau, tendo o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, o secretário do Comité Provincial de Guangdong do Partido Comunista 
Chinês, Li Xi, o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, e outros representantes dos 
governos dos dois territórios pousado para uma foto
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1. Encontro entre o Chefe do Executivo 
e o governador da província de 
Liaoning, Tang Yijun, no dia 30 de 
Novembro

2. No dia 4 de Dezembro, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, recebeu, em 
audiência, o secretário do Comité 
Provincial de Shanxi do Partido 
Comunista Chinês, Luo Huining

3. Encontro entre o Chefe do Executivo 
do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, Chui Sai On, 
que se encontrava em Jiangsu, 
e o governador da província de 
Jiangsu, Wu Zhenglong, no dia 12 de 
Dezembro

4. No dia 13 de Dezembro, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, que se 
encontrava na província de Jiangsu, 
teve encontro com o secretário do 
Comité Municipal de Changzhou, 
Wang Quan, e o presidente da 
mesma cidade, Ding Chun, para 
trocar impressões sobre os trabalhos 
preparatórios e planeamento geral, 
no âmbito da construção do Parque 
de Cooperação Jiangsu-Macau
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5. A partir da segunda quinzena de Junho, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, efectuou, por fases, 
visitas a cidades integradas na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau. O Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, visitou, a 21 de Junho, 
o Centro Financeiro Internacional de Cantão, 
onde o secretário do Comité Municipal do Partido 
Comunista Chinês, Ren Xuefeng, fez uma breve 
apresentação do desenvolvimento económico e 
industrial da cidade

6. No dia 21 de Junho, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, teve palestra com jovens empreendedores 
no Vale de Criação de Negócios para os Jovens de 
Macau, em Hengqin, Zhuhai

7. No dia 21 de Junho, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, visitou o Parque Científico e Industrial de 
Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação 
Guangdong-Macau, em Hengqin, Zhuhai

8. No dia 21 de Junho, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, cumprimentou o secretário-geral 
do Comité Municipal do Partido Comunista de 
Zhuhai, Guo Yonghang
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1. Encontro entre o Chefe do Executivo da Região 

Administrativa Especial de Macau, Chui Sai 
On, e o presidente do município de Shenzhen, 
Chen Rugui, naquela cidade, no dia 22 de 
Junho

2. No dia 25 de Junho, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, encontrou-se com o presidente 
da cidade de Zhongshan, Jiao Lansheng

3. No dia 25 de Junho, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, o secretário do Comité Municipal 
de Jiangmen do PCC, Lin Yingwu, e os 
representantes dos membros da União Mil 
Talentos na base de galvanização de New 
Fortune Environmental Protection Co. Ltd. 
Yamen, em Jiangmen
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7 4. A 9 de Julho, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
reuniu-se com o secretário do Comité Municipal 
do PCC de Zhaoqing, Lai Zehua

5. A 9 de Julho, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
reuniu-se com o secretário do Comité Municipal 
do PCC de Foshan, Lu Yi

6. No dia 10 de Junho, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, encontrou-se com o presidente da cidade 
de Huizhou, Liu Ji

7. Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o secretário 
do Comité do Partido Comunista do Município 
Dongguan, Liang Weidong, no dia 11 de Julho
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1. No dia 22 de Maio, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, com o director do Gabinete de Ligação 
do Governo Central na Região Administrativa Especial de Macau, Zheng Xiaosong, e o secretário 
do Comité Provincial de Guizhou do Partido Comunista Chinês, Sun Zhigang, testemunharam a 
assinatura do Acordo-Quadro de Cooperação para o Combate à Pobreza entre o Governo Popular da 
Província de Guizhou, o Governo da RAEM e o Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM

2. A 24 de Maio, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, acompanhado pelo secretário do Comité Provincial 
de Guiyang do PCC, Sun Zhigang, visitou o Centro de Exposições da Zona Piloto Integrada de 
Megadados de Guizhou
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1. No dia 5 de Novembro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, visitou o pavilhão do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau na Zona de Exposição de produtos alimentares 
e agrícolas, no âmbito da 1.ª Exposição Internacional de Importações da China, em Xangai

2. A 5 de Novembro, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau levou uma exposição 
subordinada ao tema «Macao Hub», que se encontrava em exibição no Pavilhão da China na 1.ª 
Exposição Internacional de Importações da China, em Xangai
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1. Às 00h00 do dia 15 de Março, os Serviços 
de Alfândega de Macau e o Corpo de Polícia 
de Segurança de Fronteiras da Província de 
Guangdong realizaram a cerimónia de entrega 
da Zona de Administração do Posto Fronteiriço 
de Macau na ilha artificial da Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau

2. Com a chegada do dia 15 de Março, a Região 
Administrativa Especial de Macau começou 
a exercer a jurisdição sobre a Zona de 
Administração do Posto Fronteiriço de Macau 
na ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau e funcionários executores da lei ficaram 
estacionados na Zona, por forma a exercerem 
as funções e tarefas inerentes aos serviços 
transfronteiriços e de segurança

3. A 15 de Março, a Zona de Administração do Posto 
Fronteiriço de Macau na ilha artificial da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau começou a ser gerida 
pelas leis da RAEM. O Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, visitou essa Zona, acompanhado pelo 
secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 
pelo secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, Raimundo do Rosário, assim como 
pelo comandante-geral dos Serviços de Polícia 
Unitários, Ma Io Kun, e pelo director-geral dos 
Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek

4. Chefe do Executivo, Chui Sai On, observou, 
em 3 de Maio, diversas instalações na Zona de 
Administração de Macau da Ponte Hong Kong-
Zhuhai -Macau
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7 5. A 6 de Dezembro, o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau e da Comissão 
Nacional de Desenvolvimento e Reforma 
realizaram a 1.ª reunião conjunta no âmbito 
do Acordo de apoio à participação de Macau 
na construção de «Uma Faixa, Uma Rota», em 
Pequim

6. No dia 1 de Outubro, o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau realizou, na 
Torre de Macau, a recepção oficial no âmbito 
das comemorações do 69.º aniversário da 
implantação da República Popular da China

7. No dia 20 de Dezembro, teve lugar, na Praça de 
Lótus Dourado, a cerimónia do içar das bandeiras 
no âmbito das comemorações do 19.º aniversário 
da Região Administrativa Especial de Macau
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1. No dia 18 de Setembro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu, em audiência, na Sede do Governo, a 
nova comissária do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Shen Beili 

2. Teve lugar, a 6 de Junho, a cerimónia de abertura da Conferência Internacional «Uma Faixa, Uma Rota» e o 
Desenvolvimento de Macau 2018



73

Cronologia de 2018

3 4

5

3. 8 de Outubro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
presente na cerimónia de entrega de Prémios para 
o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia da 
RAEM-2018 e na cerimónia de inauguração dos Novos 
Laboratórios de Referência do Estado

4. No dia 5 de Outubro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
presidiu à 1.ª reunião plenária da Comissão de Defesa 
da Segurança do Estado da Região Administrativa 
Especial de Macau

5. No dia 13 de Outubro, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, vice-presidente da CCPPC, Ho Hau Wah, e director 
do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau 
do Conselho de Estado, Zhang Xiaoming, presidiram à 
cerimónia de abertura do Fórum de Juventude sobre 
Construir em Conjunto a Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong- Macau: Lutar na juventude e realizar os sonhos
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1. 8 de Fevereiro, Chefe do Executivo, Chui Sai On, na 
recepção de 2018 da Festa de Primavera oferecida 
pelo Gabinete de Ligação do Governo Central em 
Macau

2. 1 de Agosto, Chefe do Executivo, Chui Sai On, na 
recepção comemorativa do 91.º aniversário da 
constituição do Exército de Libertação do Povo 
Chinês, organizada pela Guarnição em Macau do 
Exército de Libertação do Povo Chinês

3. No dia 12 de Abril, o Chefe do Executivo e membros 
da Comissão para a Revisão do Mecanismo 
de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu 
Acompanhamento e Aperfeiçoamento convocaram 
uma conferência de imprensa para apresentar os 
trabalhos de prevenção e redução de desastres já 
desenvolvidos e as medidas implementadas pelos 
serviços das diversas áreas 

4. No dia 15 de Abril, teve lugar a cerimónia de 
inauguração da Exposição de Educação sobre a 
Segurança Nacional, co-organizada pelo Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau e Gabinete 
de Ligação do Governo Popular Central na RAEM
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5. No dia 7 de Agosto, a delegação desportiva de Macau 
que participou nos 18.os Jogos Asiáticos, apresentou 
cumprimentos de despedida ao Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, na Sede do Governo, e recebeu a bandeira da 
Região Administrativa Especial de Macau

6. A 15 de Novembro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
na Assembleia Legislativa, apresentou as Linhas de Acção 
Governativa para 2019

7. No dia 13 de Dezembro, o Governo da RAEM realizou 
uma cerimónia em memória das vítimas do Massacre de 
Nanjing
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2. No dia 15 de Setembro, o Governo 
da RAEM realizou uma conferência 
de imprensa sobre a resposta ao 
tufão “Mangkhut”, com a presença do 
secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, do comandante-geral 
dos Serviços de Polícia Unitários e 
comandante de acção conjunta da 
estrutura de protecção civil, Ma Io 
Kun, do director-geral dos Serviços 
de Alfândega, Vong Iao Lek e outros 
representantes competentes

3. Teve lugar, a 19 de Janeiro, no 
Centro Cultural, a cerimónia de 
imposição de medalhas e títulos 
honoríficos atribuídos pelo Governo 
da Região Administrativa Especial de 
Macau da República Popular da China 
a individualidades e entidades que se 
notabilizaram no ano de 2017 

1. No dia 13 de Setembro, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, convocou 
uma reunião, no Centro de Operações 
de Protecção Civil, para auscultar os 
membros da estrutura de protecção 
civil sobre os trabalhos preparativos 
e de resposta ao tufão “Mangkhut” e 
para dar as instruções necessárias
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4. Realizou-se, a 12 de Abril, a cerimónia de 
inauguração do Fórum e Exposição Internacional 
de Cooperação Ambiental 2018 

5. Teve lugar, a 4 de Maio, a cerimónia 
de assinatura do Acordo do Fundo de 
Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-
Macau, em Cantão. A criação do Fundo de 
Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-
Macau constituiu o primeiro resultado obtido 
na cooperação na inovação financeira entre as 
duas partes sob o Acordo-Quadro de Cooperação 
Guangdong-Macau

6. No dia 23 de Janeiro, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, ofereceu um almoço aos representantes 
da comunicação social local em língua chinesa

7. Almoço oferecido pelo Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, no dia 24 de Janeiro, aos representantes 
da comunicação social local em língua 
portuguesa e inglesa
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1. No dia 14 de Junho, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, recebeu a delegação do 
Instituto de Imprensa da Língua Chinesa 
para uma visita à Grande Baía de 
Guangdong-Hong Kong-Macau

2. 21 de Maio, Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, presente na cerimónia de 
abertura da Conferência Mundial sobre o 
Desenvolvimento da Indústria dos Media 
2018, em Macau

3. No dia 24 de Março, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, participou na reunião dos 
membros da União Mil Talentos 2018, 
acompanhada de uma sessão de diálogo 
com o Chefe do Executivo 

4. Ocorreu um acidente de explosão de gás 
num restaurante situado no Edifício Pak Lei, 
junto à Estrada Marginal do Hipódromo. 
O Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
deslocou-se, no dia 4 de Julho, ao local da 
explosão e falou com representantes da 
tutela da segurança para melhor se inteirar 
sobre o caso
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5. No dia 5 de Fevereiro, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, conversou com os 
residentes de Seac Pai Van para conhecer o modo de vida no bairro

6. Teve lugar, em 29 de Março, o encontro-recepção com a comunicação social, 
organizado pelo Gabinete do Porta-voz e pelo Gabinete de Comunicação social

7. O Gabinete do Porta-voz do Governo organizou, no dia 14 de Junho, uma 
palestra sobre divulgação de informações do Governo em 2018, e convidou 
o director-geral do Departamento de Informação do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Lu Kang, para partilhar experiências sobre porta-voz junto dos 
órgãos de comunicação social
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1. A 19 de Outubro, o Gabinete do Porta-vos do Governo, juntamente com o Corpo da Polícia de 
Segurança Pública, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e do Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas, realizou a conferência de imprensa sobre a entrada em 
funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

2. Teve lugar, em 7 de Julho, a cerimónia de inauguração do Fórum Cultural entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa
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3-7. Os Serviços de Polícia Unitários e a Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, 
em coordenação com os Serviços de Alfândega, o Corpo da Polícia de Segurança Pública, a Polícia 
Judiciária, o Corpo de Bombeiros, a Direcção dos Serviços de Saúde, o Gabinete de Comunicação 
Social e o Instituto de Desporto, realizaram, em 8 de Novembro, um exercício conjunto 
antiterrorista denominado “Cão espirituoso” na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de 
Macau no Cotai, tendo por objectivo reforçar o mecanismo de acção conjunta interdepartamental 
e elevar a capacidade de resposta a ocorrências súbitas. O exercício decorreu sem sobressaltos, 
terminou com sucesso e alcançou os resultados previstos 

8. Governo da Região Administrativa Especial de Macau empenha-se na promoção e implementação 
de diversas medidas de prevenção e redução de catástrofes. O representante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública apresentou, em 26 de Julho, à comunicação social o equipamento de salvamento 
em catástrofes 
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1. A 7 de Novembro, o Grupo de Trabalho do 
Exame Periódico Universal do Conselho 
dos Direitos do Homem das Nações Unidas 
reuniu-se em Genebra (6 de Novembro) para 
avaliar o 3.º relatório da China, que integrou 
a Região Administrativa Especial de Hong 
Kong e a Região Administrativa Especial de 
Macau. A secretária para a Administração 
e Justiça, Chan Hoi Fan, (1.ª à esq.), na 
qualidade de subchefe da delegação da 
China, liderou os representantes da RAEM 
que participaram na reunião

2. No dia 12 de Dezembro, o secretário para 
a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, e 
o vice-ministro do Comércio, Fu Ziying, 
presidiram à 1.ª reunião do conselho de 
cooperação económica e comercial entre o 
Interior da China e Macau

3. No dia 18 de Fevereiro, o secretário de 
Segurança, Wong Sio Chak, deslocou-se ao 
Posto Fronteiriço das Portas do Cerco para 
inspeccionar o movimento de pessoas na 
migração durante as festividades do Ano 
Novo Lunar 

4. No dia 17 de Janeiro, o secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, 
presidiu à cerimónia de lançamento de 2018 
Ano da Gastronomia de Macau
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5. No dia 2 de Agosto, o secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
do Rosário, presidiu à cerimónia de 
inauguração da Estação Postal do Fai Chi 
Kei

6. No dia 1 de Junho, a secretária para 
a Administração e Justiça, Chan 
Hoi Fan, e o ministro de Justiça e 
Procurador Geral da República Federal 
da Nigéria, Abubakar Malami, assinaram 
o Acordo sobre a Transferência de 
Pessoas Condenadas entre a Região 
Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China e a 
República Federal da Nigéria

7. Secretário para a Economia e Finanças, 
Leong Vai Tac, visitou o Brasil e 
participou, em 25 de Junho, juntamente 
com o secretário-executivo do Ministério 
do Planeamento, Desenvolvimento e 
Gestão, Gleisson Rubin, o secretário 
de Assuntos Internacionais (SEAIN) 
do Ministério do Planeamento, 
Desenvolvimento e Gestão, Jorge 
Arbache, e o vice-ministro do Comércio 
e Serviços do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços do Brasil, 
Douglas Finardi Ferreira, e responsáveis 
dos vários serviços numa sessão de 
intercâmbio no Brasil
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3 1. Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, 
na conferência de imprensa de consulta 
pública sobre a Lei de Bases da Protecção 
Civil, no dia 28 de Junho

2. No dia 24 de Setembro, o secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, 
recebeu a vacina da gripe, no âmbito da 
campanha de sensibilização do Plano de 
vacinação contra gripe sazonal 2018-2019, 
organizada pelos Serviços de Saúde

3. No dia 19 de Setembro, o secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, Raimundo do 
Rosário, na 3.ª reunião plenária de 2018 do 
Conselho para a Renovação Urbana


