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Janeiro
1 - Entrou em vigor o Regulamento Administrativo - Organização e funcionamento do Instituto 

para os Assuntos Municipais.

       Entrou em vigor o Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo alterado, sendo assim 
proibido fumar nas instalações aeroportuárias e nos casinos, à excepção das salas de 
fumadores autorizadas conforme novas normas.

  A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos divulgou que a receita bruta do jogo do 
ano inteiro de 2018 atingiu 302,846 mil milhões de patacas, que representam um aumento 
anual de 14 por cento, ficando aquém apenas da registada no período de pico da indústria 
de jogo de 2012 a 2014.

7 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o director do Gabinete de 
Ligação do Governo Central em Macau, Fu Ziying, que chegou para assumir o novo cargo. 
Os dois responsáveis vão dar continuidade à cooperação e à concretização do sucesso 
da implementação do princípio «um país, dois sistemas», bem como em contribuírem 
conjuntamente para a promoção do desenvolvimento da prosperidade e estabilidade de 
Macau, a longo prazo.

       A Polícia Judiciária revelou ter desmantelado, com a colaboração das polícias do Interior 
da China, um grupo criminoso transfronteiriço que explorava bancos clandestinos nas duas 
jurisdições, para fazer branqueamentos de capitais. A operação policial conseguiu deter 
37 indivíduos do Interior da China e apreender mais de 30 milhões de dólares de Hong 
Kong.

8 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o novo comandante da Guarnição 
do Exército de Libertação do Povo Chinês, estacionada em Macau, Xu Liangcai. Na reunião, 
o líder do Governo da RAEM e Xu Liangcai trocaram impressões sobre a defesa comum 
da segurança dos cidadãos, bem como da garantia da prosperidade e estabilidade do 
território. 

9 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau realizou a Cerimónia de Imposição 
de Medalhas e Títulos Honoríficos do Ano de 2018, onde o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, atribuiu as medalhas e os títulos honoríficos a um total de 46 individualidades e 
representantes das entidades.

10 - Teve lugar a Reunião de Cooperação entre Shenzhen e Macau 2019, com a presença do 
Chefe do Executivo, Chui Sai On, e do presidente do município de Shenzhen, Chen Rugui, 
que lideraram as respectivas delegações. Após a reunião, as duas partes assinaram o 
Acordo de cooperação jurídica entre o Governo da RAEM e o Governo Popular de Shenzhen, 

https://bo.io.gov.mo/isapi/go.asp?d=rega-25-2018pt
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bem como o Memorando do Quadro de Cooperação de Projecto de Estágio e Emprego em 
Shenzhen para Jovens de Macau e o Memorando de Cooperação de Indústrias Culturais e 
Criativas. 

15 - O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior divulgou que um total de 1044 estudantes foi 
admitido, na admissão conjunta 2019 dos estudantes recomendados de Macau, nos cursos 
de licenciatura das instituições do ensino superior do Interior da China, perfazendo um 
aumento de cerca de dez por cento em relação a 2018.

16 - O Boletim Oficial da RAEM publicou que o prazo do Contrato de Concessão do Exclusivo da 
Exploração de Corridas de Cavalos foi prorrogado até 31 de Agosto de 2042 e a Companhia 
de Corridas de Cavalos de Macau S.A. deve executar as doze obras definidas no Plano de 
Investimentos que foi submetido ao Governo.

22 - Foi divulgado o Relatório relativo aos impactos de quatro Grandes Baías - Nova Iorque, 
São Francisco, Tóquio, Guangdong-Hong Kong-Macau (2018), elaborado pelo Instituto de 
Estratégia Económica da Academia de Ciências Sociais da China, em colaboração com o 
Instituto de Pesquisa Sun Yat-sen. O Relatório refere que a Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau se situa no terceiro lugar quanto ao índice geral de impacto, logo a seguir 
as Grandes Baías São Francisco e Nova Iorque, enquanto Macau ocupa o 12.º lugar nos 
indicadores de impacto das principais cidades das baías.

23 - A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) revelou que Macau recebeu, em 2018, mais de 
35,8 milhões de visitantes, um aumento anual de 9,8 por cento, estabelecendo um novo 
recorde.

24 - A Assembleia Legislativa aprovou, na especialidade, a proposta de lei intitulada «Alteração 
à Lei - Utilização e protecção da Bandeira, Emblema e Hino Nacionais», que entrará em 
vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

25 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se com o vice-ministro do Departamento da 
Frente Unida do Comité Central do Partido Comunista da China e director do Gabinete para 
os Assuntos dos Chineses do Ultramar do Conselho de Estado, Xu Yousheng, e respectiva 
comitiva, tendo trocado opiniões sobre o papel da comunidade ultramarina em Macau de 
forma a contribuir para a iniciativa nacional «Uma Faixa, Uma Rota».

  A Heritage Foundation publicou o seu relatório relativo ao Índice de Liberdade Económica 
para o Ano de 2019. Macau tem vindo a ser classificado, sucessivamente, como uma 
economia “relativamente livre”, nos últimos onze anos, ocupando o 34.º lugar em termos 
mundiais e 9.º lugar na região da Ásia-Pacífico. 

30 - De acordo com informações divulgadas pelos Serviços de Estatística e Censos, a taxa de 
ocupação média dos hotéis e pensões atingiu 91,1 por cento em 2018 em termos anuais.

Fevereiro
1 - O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre a proposta de lei intitulada «Lei 
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da actividade dos estabelecimentos hoteleiros» e sobre o projecto de regulamento 
administrativo intitulado «Disposições concretas relativas à utilização das Bandeiras e 
Emblemas Nacionais e Regionais e à execução instrumental e vocal do Hino Nacional».

7 - Foram criados vários novos recordes diários nos diversos postos fronteiriços de Macau, 
relativos, nomeadamente ao número de entrada de visitantes a Macau com 226.874 
passageiros, ao número total de entrada e saída de visitantes com 662.337 pessoas, aos 
números totais de entrada e saída de passageiros registados no Aeroporto Internacional 
com 28.803, no Posto Fronteiriço de Cotai com 53.399 e no Posto Fronteiriço da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau com 78.207.

11 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau nomeou o presidente e os membros 
para a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, que terá como presidente 
a Sra. Song Man Lei e como membros Chan Tsz King, Tong Hio Fong, Kou Peng Kuan e 
Chan Chi Ping.

  Sob a fiscalização do Chefe do Executivo, Chui Sai On, a presidente e os membros da 
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo tomaram posse mediante a 
prestação de juramento.

18 - O Comité Central do Partido Comunista e o Conselho de Estado divulgaram oficialmente as 
«Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau», pelo que o Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, 
Chui Sai On, publicou o artigo intitulado «Integração na conjuntura do desenvolvimento 
nacional e assumir a missão atribuída a Macau na nova era».

21 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, que chefiou a delegação oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, deslocou-se a Hong Kong para participar na Sessão de Divulgação sobre 
as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau, proferindo um discurso principal no evento. 

25 - Foi publicado, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o despacho do 
Chefe do Executivo, que introduziu a alteração ao «Regulamento de Utilização e Exploração 
do Auto-Silo Este do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau», de modo que 
os utentes podem utilizar o Auto-Silo Este, mediante marcação prévia junto da entidade 
exploradora, no prazo máximo de 30 dias que antecedem a data da utilização ou até 
seis horas, em vez de 12 horas, antes do início do período de tempo de estacionamento 
pretendido. O presente despacho entrará em vigor no dia 1 de Abril.

27 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o governador da província de 
Hainão, Shen Xiaomeng, onde ambas as partes trocaram impressões sobre o impulso da 
cooperação entre Macau e a província de Hainão.

Março
1 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, participou na segunda reunião plenária do Grupo de 

Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau em Pequim, 
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na qual foram apreciadas e debatidas oito importantes políticas no âmbito do impulso da 
construção da Grande Baia. 

2 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu-se, em Pequim, com o ministro da Ciência e 
Tecnologia, Wang Zhigang, e o presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Xie 
Fuzhan, respectivamente.

3 - Representantes das instituições de arbitragem das cidades (9+2) da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau assinaram em conjunto o Memorando de Cooperação da 
Aliança de Arbitragem da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau para promover a 
partilha de recursos e complementaridade de vantagens, de forma a formar um mecanismo 
de cooperação de longo prazo na Aliança.

5 - Na cerimónia de abertura da 2.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 apoiará Hong Kong e Macau no sentido de aproveitar a grande oportunidade resultante 
da construção conjunta de «Uma Faixa, Uma Rota» e da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, valorizando, de melhor forma, as próprias vantagens para aprofundar a 
cooperação de benefício mútuo com o Interior da China.

6 - O vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng, participou na reunião plenária 
da delegação dos deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional, formulando quatro 
pontos de esperança para Macau.

14 - O Conselho Executivo concluiu a discussão do projecto do Regulamento Administrativo 
sobre a Constituição da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau. De acordo com o referido 
projecto, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau criará a Sociedade do 
Metro Ligeiro de Macau, S. A., cujo capital social é de 1.400.000.000 patacas, a subscrever 
e a realizar integralmente em dinheiro pelos três accionistas, nas seguintes proporções: a 
RAEM: 96 por cento; o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização: três 
por cento; e o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia: um por cento.

  A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2019 designou Macau como Destino Internacional 
Preferido 2019. A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) 
entregou à directora da DST o certificado de Macau Destino Preferido 2019. 

15 - Por despacho do Chefe do Executivo, O Governo decidiu autorizar os pedidos apresentados 
pela Sociedade de Jogos de Macau, S.A. e pela MGM Grand Paradise, S.A. de prorrogação 
do prazo dos respectivos contratos de concessão e de subconcessão para a exploração de 
jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino em Macau, até 26 de Junho de 2022.

  O Conselho de Administração do Novo Distrito de Hengqin e a Universidade de Macau 
assinaram um acordo de cooperação. De acordo com o Acordo, a parte de Hengqin 
proporcionará faseadamente, sem arrendamento, 10.000 metros quadrados de terreno e 
um fundo no valor de 100 milhões de Renminbis para a inovação tecnológica, enquanto a 
Universidade de Macau irá estabelecer, através das três laboratórios de referência nacionais 
e institutos de pesquisa em ciência e tecnologia da UM, uma base para demonstrar 
as realizações e a capacidade de pesquisa resultantes da colaboração entre indústria, 
universidade e institutos de pesquisa.
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18 - O Centro de Serviços da RAEM das Ilhas entrou em funcionamento, com o objectivo de 
prestar à população mais de trezentos serviços divididos por vinte e seis serviços públicos.

23 - Realizaram-se a conferência de investimento e comércio e a cerimónia de assinatura do 
acordo entre Macau e Kaohsiung. O governador do município de Kaohsiung de Taiwan, Han 
Kuo-yu e a delegação económica e comercial por si liderada testemunharam a assinatura 
de 27 contratos de aquisição de longo prazo de produtos agrícolas e da pesca por 49 
associações empresariais nos dois locais, envolvendo um montante total de cerca de 188 
milhões de patacas.

24 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité Municipal 
de Cantão do PCC, Zhang Shuofu, e o presidente do município da mesma cidade, Wen 
Guohui, no qual trocaram impressões sobre as oportunidades originadas pela construção 
da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e o reforço da cooperação entre as duas 
cidades.

25 - Foi atribuída à Companhia de Serviços de Rádio Táxi Macau S.A., a concessão de 200 
licenças especiais para a exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis 
(táxis especiais). O Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau publicou a 
Ordem Executiva que delega poderes no Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
Raimundo Arrais do Rosário, para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
na qualidade de outorgante, na escritura pública relativa ao contrato de Indústria de 
Transportes de Passageiros em Táxis Especiais, a celebrar entre a Região Administrativa 
Especial de Macau e a aludida Companhia.

  O Chefe do Executivo, Chui Sai On participou na reunião anual do Fórum de Desenvolvimento 
da China 2019, realizada em Pequim.

26 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu representantes da Delegação do Plano de 
Visitas de Presidentes da Câmara 2019, referindo que Macau empenhar-se-á em participar e 
apoiar a iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota» e dizendo esperar estabelecer mais plataformas 
de turismo, cultura e intercâmbio de pessoas nos países e regiões abrangidos pela mesma.

Abril
1 - Entrou em funcionamento o Hospital de Reabilitação Ká-Hó, que se destina principalmente 

à prestação de serviços de saúde aos idosos, estando disponíveis 188 camas. 

2 - O Governo da RAEM e o Banco da China, Limitada celebraram o protocolo de cooperação 
dos serviços do Banco da China para a integração do Governo da RAEM na construção da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. De acordo com o protocolo, os residentes de 
Macau podem utilizar, nas instituições do Banco da China na Grande Baía e nas mais de 500 
instituições do Banco da China no exterior, o seu bilhete de identidade como documento 
legal para tratar de abertura de contas bancárias, de cartões, de registos e de transacções.

3 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau, o Gabinete de Ligação do Governo 
Popular Central em Macau e o governo de município Guiyang da província de Guizhou 
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celebraram um novo conjunto de nove protocolos de apoio ao distrito de Congjiang no 
combate à pobreza, sendo que Macau irá investir 16 milhões de patacas na execução dos 
respectivos projectos de combate à pobreza.

 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité Municipal 
do Partido Comunista de Zhuhai, Guo Yonghang, e a sua comitiva, onde ambas as partes 
trocaram impressões sobre o reforço da cooperação entre os dois territórios, após a 
divulgação das «Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau».

6 - O Instituto do Património Mundial para a Formação e Pesquisa na Região da Ásia-Pacífico 
(Suzhou) sob os auspícios da UNESCO conferiu, no final do ano 2018, o título «Base de 
Educação para Jovens sobre o Património Mundial» à Casa do Mandarim. O Instituto Cultural 
realizou a cerimónia de abertura respeitante à nova «Base de Educação para Jovens sobre 
o Património Mundial».

11 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o governador da província de 
Hebei, Xu Qin, durante o qual trocaram opiniões sobre o reforço da cooperação e intercâmbio 
bilateral no âmbito da criação da nova área de Xiongan naquela província, bem como nos 
sectores comercial e de medicina tradicional chinesa.  Os dois responsáveis testemunharam 
ainda a assinatura de dois memorandos e um acordo de cooperação, designadamente 
o memorando de cooperação entre o departamento de reforma e desenvolvimento da 
nova área de Xiongan da província de Hebei e a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), 
o acordo de cooperação económica e comercial entre Hebei e Macau, celebrado entre o 
Departamento do Comércio da Província de Hebei e o Instituto de Promoção do Comércio 
e do Investimento de Macau, bem como, o memorando de cooperação e intercâmbio na 
área da medicina tradicional chinesa entre a Administração de Medicina Tradicional Chinesa 
da Província de Hebei e os Serviços de Saúde da RAEM.

15 - O Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau publicou o Regulamento 
Administrativo - Constituição da Macau Renovação Urbana, S.A., que autoriza a constituição 
de uma sociedade comercial entre a Região Administrativa Especial de Macau, o Fundo 
de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, e o Fundo para o Desenvolvimento 
das Ciências e da Tecnologia. A Sociedade é constituída com um capital social inicial de 
100 milhões de patacas. O presente regulamento administrativo entrou em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.

18 - O presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, anunciou candidatar-se ao cargo 
do Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau, tendo 
apresentado, para o efeito, o pedido de demissão do deputado à 13.ª Assembleia Popular 
Nacional. No dia de 23, a Décima Reunião do Comité Permanente da 13.ª Assembleia 
Popular Nacional aprovou, mediante a votação, uma deliberação no sentido de aceitar o 
pedido de demissão do deputado à 13.ª Assembleia Popular Nacional submetido por Ho 
Iat Seng.

26 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e a delegação oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau por si liderada assistiram à cerimónia de inauguração do 2.º Fórum «Uma Faixa, 
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Uma Rota» para a Cooperação Internacional, realizada em Pequim, no qual o Presidente, 
Xi Jinping, proferiu um importante discurso.

30 - A Equipa Internacional de Emergência Médica de Macau conseguiu ser aprovada e acreditada 
como Equipa Internacional de Emergência Médica da Organização Mundial da Saúde de Nível 
I, tornando-se assim na 5.ª equipa da China acreditada pela equipa médica de emergência 
da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde realizou, a 24 de 
Maio, na sede das Nações Unidas em Genebra, a cerimónia de acreditação e atribuição 
de bandeira para a Equipa Internacional de Emergência Médica da China (RAEM).

Maio
1 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o Presidente da República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, no qual trocaram impressões sobre o reforço da 
cooperação entre Macau e Portugal, com especial atenção ao desenvolvimento do ensino 
da língua portuguesa. 

2 - O Corpo de Polícia de Segurança Pública divulgou que, no segundo dia da “Semana Dourada 
de 1.º de Maio” do Interior da China, o Posto de Migração das Portas de Cerco registou 240 
mil entradas e 481 mil saídas, tendo ambos os números batido o recorde diário do Posto. 
A Direcção dos Serviços para Assuntos de Tráfego revelou que o número médio diário de 
utentes de autocarros públicos foi de 732 mil pessoas/vezes, marcando um novo recorde 
histórico.

3 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o novo director regional 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Pacífico Ocidental, Takeshi Kasai. Os 
responsáveis discutiram temas relacionados com saúde pública e combate à propagação 
de doenças infecciosas.

6 - A Polícia Judiciária anunciou que foi resolvido, pela primeira vez, um caso de burla telefónica 
transfronteiriça, e a respectiva operação policial culminou com a detenção de um homem 
oriundo de Taiwan. A rede criminosa envolveu, pelo menos, 76 casos de burla telefónica 
com o montante envolvido superior a 25 milhões de Renminbis.

13 - O Chefe de Executivo da RAEM, Chui Sai On, teve um encontro com o Embaixador da 
República Popular da China em Portugal, Cai Run, onde trocaram impressões sobre o 
impulsionamento das relações luso-chinesas e o reforço das funções de Macau como ponte 
e plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa.

 - Teve lugar, em Nanjing, a reunião conjunta da Aliança das Cidades para a Protecção da 
Rota da Seda Marítima e da Candidatura Conjunta a Património Cultural Mundial, na qual 
foi apreciada e admitida a adesão de Macau e de Changsha à Aliança. 

14 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, em Lisboa numa visita oficial, teve um encontro com 
o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, no qual as duas partes 
concordaram existir uma excelente relação entre Macau e Portugal, bem como, o reforço 
da cooperação em várias áreas.
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15 -  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, em Lisboa numa visita oficial, teve um encontro com 
o Primeiro-ministro do Governo da República Portuguesa, António Costa, no qual as duas 
partes consideram que Macau continuará a desempenhar as suas funções características 
como a plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, e os dois territórios 
desenvolvem uma relação mais estreita e uma cooperação ao mais alto nível.

16 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 
Dr. Augusto Santos Silva, presidiram em conjunto à sexta reunião da Comissão Mista 
Macau-Portugal. As duas partes assinaram o Acordo entre a Região Administrativa Especial 
de Macau da República Popular da China e a República Portuguesa relativo à Entrega de 
Infractores em Fuga e Síntese do Memorando de Entendimento entre o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo da República 
Portuguesa que conduz ao reconhecimento automático de diplomas e graus académicos.

 - O Chefe do Executivo interino, Leong Vai Tac, teve um encontro com o secretário do 
Comité do PCC e director do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da 
Região Autónoma da Etnia Zhuang de Guangxi, Lu Xinshe, e a sua comitiva, durante 
o qual trocaram opiniões sobre o aproveitamento das oportunidades da construção da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a promoção da cooperação Guangxi-Macau, 
o fomento do desenvolvimento económico bilateral, entre outras matérias.

17 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, em visita oficial a Portugal, e o presidente da Câmara 
Municipal do Porto, Rui Moreira, assinaram o Memorando de Entendimento para o Quadro 
de Cooperação e Promoção de Amizade entre a Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China e a Câmara Municipal do Porto da República Portuguesa. 
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal do Porto também entregou as Chaves da 
Cidade ao Chefe do Executivo.

27 - A Reunião Conjunta de Cooperação Guangdong - Macau 2019 realizou-se em Macau. O 
Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, 
lideram as respectivas delegações para participar no evento. Após a reunião, as duas partes 
assinaram nove acordos, referentes ao aprofundamento da cooperação entre Guangdong 
e Macau na construção da Grande Baía, à cooperação sobre comportas no Porto Interior 
de Macau, à cooperação na área florestal, entre outros. 

31 - O Presidente, Xi Jinping, respondeu à carta que lhe havia sido endereçada por alunos 
da Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong de Macau e demonstrou o seu desejo 
de continuar a ver a tradição honrosa do amor à Pátria e a Macau, encorajando-os a 
“valorizarem o seu tempo, estudarem arduamente e crescerem de forma saudável para 
que, no futuro, possam contribuir para a construção de Macau e revitalização da nação 
chinesa”. 

Junho
3 - Entraram em vigor o Regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros 

de aluguer e os respectivos regulamentos administrativos complementares. O novo diploma 
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legal estipula que só podem candidatar-se ao concurso público para atribuição de licença 
as sociedades comerciais que disponham de capital social não inferior a 5.000.000 de 
patacas, devendo os seus táxis ser equipados com sistemas de navegação global por 
satélite e dos aparelhos de gravação de som e imagem. O referido diploma prescreve 
ainda que o cartão de identificação de condutor de táxi é cancelado quando num período 
de cinco anos forem cometidas quatro infracções.

 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau e o Hospital Kiang Wu assinaram 
os documentos da doação. Segundo os quais, a Associação de Beneficência do Hospital 
Kiang Wu irá doar, ao Governo da Região Administrativa Especial de Macau, 13 propriedades 
situadas no Pátio da Eterna Felicidade e na Rua da Tercena, com uma área total de 
construção superior a dois mil metros quadrados.

6 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau publicou o anexo I do Plano de 
Desenvolvimento Quinquenal da RAEM, intitulado «Participação da RAEM na construção 
da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau», no sentido de articular a sua 
acção com o planeamento geral nacional do País.

 - Foi inaugurada a primeira edição de Arte Macau, um mega evento internacional cultural 
e artístico de Macau, com uma duração de seis meses. 

10 - A Assembleia Legislativa aprovou, na generalidade, a proposta de lei intitulada «Lei de 
bases de protecção civil», sugerindo a aplicação de pena de prisão até três anos ao crime 
contra a segurança pública em incidentes súbitos de natureza pública.

12 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o governador da província de 
Jiangxi, Yi Lianhong, trocando opiniões sobre o reforço dos trabalhos bilaterais nas áreas 
do turismo e da juventude.

16 - A eleição dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo do V Governo 
decorreu dentro da normalidade. Dos 5735 eleitores, devidamente habilitados, 5001 
pessoas exerceram o seu direito de voto, elegendo 344 dos 400 membros da Comissão 
Eleitoral. A taxa de votação foi de 87,2 por cento, sendo superior à registada na eleição 
para a anterior Comissão Eleitoral. 

17 - Foi publicada, em Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a Ordem 
Executiva, que define 25 de Agosto como o dia da eleição para o cargo de Chefe do 
Executivo do V Governo.

 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o director da Administração 
Geral das Alfândegas da China, Ni Yuefeng, onde trocaram opiniões sobre cooperação na 
área alfandegária.

 - A Administração Geral das Alfândegas da China e o Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau assinaram o Acordo de cooperação no âmbito da segurança alimentar 
e inspecção sanitária e fitossanitária entre a Administração Geral das Alfândegas e a 
Secretaria para a Administração e Justiça da RAEM, o Acordo de cooperação na inspecção 
sanitária fronteiriça entre a Administração Geral das Alfândegas e a Secretaria para 
os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM e o Acordo de cooperação para concretizar 
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conjuntamente entre a Administração Geral da Alfândega e os Serviços de Alfândega de 
Macau a construção da Grande Baia de Guangdong-Hong Kong-Macau.

18 - Ho Iat Seng anunciou formalmente a sua candidatura ao cargo de Chefe do Executivo 
do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau, formulando como a ideia 
de candidatura, «Sinergias e Avanço, Mudanças e Inovação». Para efeito, Ho Iat Seng 
renunciou ao cargo de deputado e Presidente da Assembleia Legislativa.

24 - O Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau publicou a lista de todos os 
membros da Comissão Eleitoral, que se totalizam em 399 pessoas.

25 - O Ministério das Finanças e o Governo da RAEM anunciaram que o Governo Central emitirá, 
no dia 4 de Julho, em Macau, títulos de dívida do Estado, com o valor de dois mil milhões 
em Renminbis.

26 - Os Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e a 
Administração de Segurança de Saúde da Cidade de Zhuhai divulgaram em conjunto o 
Projecto-piloto de Acesso de Residentes de Macau com Residência na Ilha de Hengqin 
ao Seguro Básico de Saúde dos Residentes da Cidade de Zhuhai. De acordo com o 
projecto-piloto, os residentes de Macau, que actualmente residam em Hengqin e possuam 
autorização de residência para os residentes de Hong Kong e Macau podem, a partir do  
dia 1 de Julho, solicitar a adesão ao Seguro Básico de Saúde dos Residentes da Cidade 
de Zhuhai.

 - A secretária para a Administração e Justiça da RAEM, Sra. Sónia Chan, e o Dr. Tsend 
NYAMDORJ, ministro da Justiça e Assuntos Internos da Mongólia, assinaram o Acordo 
sobre o Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, em Ulan Bator, capital da Mongólia, o 
que simboliza a cooperação judiciária reforçada entre a RAEM e a Mongólia. 

Julho
1 - Por despacho do Chefe do Executivo publicado no Boletim Oficial da RAEM, a partir de 

2019, o montante do subsídio de invalidez normal é actualizado para 9000 patacas por 
ano e o montante do subsídio de invalidez especial é actualizado para 18.000 patacas por 
ano. 

5 - O Comissariado contra a Corrupção concluiu a investigação do caso criminal relativo a 
três funcionários do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, 
suspeitos por crimes de abuso de poder. Conforme a proposta do Ministério Público, o juiz 
de Instrução Criminal decretou a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva 
contra o ex-presidente do IPIM Jackson Chang.

13 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, esteve presente na cerimónia de juramento que marca 
o início das visitas e aprendizagem intitulada “Caminhar juntos na nova era”, no âmbito 
da comemoração do 70.º aniversário da República Popular da China e do 20.º aniversário 
do retorno de Macau à Pátria.



41

Cronologia de 2019

16 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, presidiu à cerimónia de tomada de posse do presidente 
e vogais da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa.

17 - A Assembleia Legislativa realizou a reunião plenária para eleger o Presidente da Assembleia 
Legislativa, sendo Kou Hoi In eleito com 29 votos. O Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
testemunhou o juramento e a tomada de posse do presidente da Assembleia Legislativa, 
Kou Hoi In.

21 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do comité provincial 
de Hebei do PCC, Wang Dongfeng, na cidade de Chengde, no qual ambos os lados afirmaram 
esperar uma maior cooperação entre as duas partes em vários campos no futuro.

22 - O ex-Primeiro ministro do Conselho de Estado da República Popular da China e o Presidente 
do Comité Permanente da 9.ª Assembleia Popular Nacional, Lipeng, faleceu em Pequim. 
No dia 29, a bandeira da Sede do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
foi colocada a meia haste em sinal de luto.

25 - A Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo anunciou que Ho Iat Seng, 
que tinha entregue 379 proposituras assinadas pelos membros da Comissão Eleitoral do 
Chefe do Executivo, passou a ser o candidato proposto admitido para a eleição do Chefe 
do Executivo de 2019, sendo a única pessoa que entregou os Boletins de Propositura 
necessários.

31 - Atingido pelo tufão «Wipha», foi içado, em Macau, o sinal n.º 8 de tufão, que também 
activou o Centro de Operações de Protecção Civil (COPC). O Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, convocou, por duas vezes, a reunião para se inteirar dos trabalhos em curso face à 
passagem do «Wipha».

Agosto
10 - Iniciou-se o período de campanha eleitoral para o Chefe do Executivo do V Governo. 

O único candidato, Ho Iat Seng, apresentou o seu programa político eleitoral, fazendo 
esclarecimentos aos membros da Comissão Eleitoral e respondendo às perguntas 
formuladas pela imprensa.

13 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu, em audiência, membro da Câmara dos 
Conselheiros e a ministra do estado para a revitalização regional, reforma legislativa e 
igualdade de género do Japão, Satsuki Katayama, tendo trocado opiniões sobre o reforço 
da cooperação entre o território e aquele país.

14 - Foi publicado, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o despacho do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, que declarou a caducidade da concessão 
do terreno com a área de 2782 m2, situado no Porto Exterior ao lado do Silo Jai Alai.

16 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau assinou, com o Vietname, o 
Memorando de Entendimento para a Geminação e Cooperação de Cidades entre a Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e a Cidade de Ho Chi 
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Minh da República Socialista do Vietname. 

24 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com uma delegação de congressistas 
dos Estados Unidos da América. Chui Sai On apresentou o desenvolvimento local dos 
últimos 20 anos, dizendo ainda que as empresas americanas são bem-vindas para expandir 
os seus negócios, em Macau, sob o pressuposto de cumprirem a medida «um país, dois 
sistemas» e a «Lei Básica».

25 - A eleição do Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
decorreu, com o candidato, Ho Iat Seng, a ser eleito com 392 votos válidos, ou seja 98 
por cento do total de 400 membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, ficando 
assim indigitado como o Chefe do Executivo do V Governo da RAEM. 

28 - Foi publicado, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o despacho do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, que declarou a caducidade da concessão 
de quatro terrenos com a área total de 3500 m2, situados na ilha da Taipa, junto da Avenida 
Carlos da Maia.

Setembro
4 - O Primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Keqiang, presidiu a terceira reunião plenária 

do Conselho de Estado, decidindo nomear Ho Iat Seng, como Chefe do Executivo do V 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau, que tomará a posse em 20 de 
Dezembro de 2019.

5 - O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, encontrou-se com o secretário 
do comité do PCC da Região Autónoma Guangxi Zhuang, Lu Xinshe, tendo ambas as 
parte manifestado o desejo de contínuo reforço da colaboração entre Guangxi e Macau, 
nomeadamente na área da protecção ambiental, convenções e exposições, turismo, cultura, 
saúde, indústrias criativas, entre outras. 

 - O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, teve ainda um encontro com 
o governador da província de Sichuan, Yin Li, tendo alcançado consensos em termos 
de cooperação mútua. Ambos esperaram que, através desta cooperação, as duas 
partes participarão em conjunto na construção de «Uma Faixa, Uma Rota» e explorarão 
oportunidades de cooperação na área do investimento, comércio e medicina tradicional 
chinesa, bem como finança com características próprias. 

6 - Teve lugar a Reunião Conjunta das Lideranças Executivas de 2019, no âmbito da Cooperação 
Regional do Pan-delta do Rio das Pérolas, em Nanning de Guangxi, na qual esteve presente 
o secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

11 - O Presidente, Xi Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo do V Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, no Grande Palácio do Povo. Durante 
a audiência, o Presidente formulou a sua esperança de que Ho Iat Seng tenha presente 
a conjuntura nacional e uma visão larga, para planear com seriedade o desenvolvimento 
a longo prazo de Macau, de forma a escrever um novo capítulo do sucesso da prática de 
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implementação de «um país, dois sistemas».

  O Primeiro-ministro, Li Keqiang, entregou, em Zhonanhai em Pequim, a Ho Iat Seng, o 
Decreto de Nomeação do Conselho de Estado n.º 719, que o confirma oficialmente como 
Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

13 - Segundo os dados publicados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, no ano de 
2018, as receitas globais do sector do jogo cifraram-se em 304,71 mil milhões de Patacas, 
crescendo 13,7 por cento em termos anuais, enquanto, o valor acrescentado bruto, que 
reflecte o contributo económico do sector, atingiu 203,38 mil milhões de Patacas, tendo 
crescido 13,6 por cento em termos anuais.

16 - O Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat 
Seng, sublinhou, numa entrevista exclusiva à China Central Radio and TV Station, que se 
deve ter primeiramente uma correcta definição do conceito de «um país», não se podendo 
falar só de «dois sistemas», sem mencionar «um país». De modo nenhum, o princípio de 
«um país, dois sistemas» pode ser distorcido nem deformado.

26 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau e o Ministério da Educação da 
China assinaram o Memorando entre o Interior da China e a Região Administrativa Especial 
de Macau sobre Reconhecimento Mútuo de Habilitações e Graus Académicos do Ensino 
Superior, o que permitirá aprofundar a cooperação do ensino superior entre o Interior da 
China e Macau e reforçar mais o reconhecimento das habilitações académicas de Macau.

29 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau realizou a recepção oficial no âmbito 
das comemorações do 70.º aniversário da implantação da República Popular da China.

30 - A convite do Governo Popular Central, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, à frente de uma 
delegação composta por cerca de 150 individualidades dos diversos sectores de Macau, 
chegou a Pequim, onde irá assistir às celebrações do 70.º aniversário da implantação da 
República Popular da China no dia 1 de Outubro.

  Por despacho do Chefe do Executivo publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, será extinto, no dia 1 de Outubro deste ano, o Gabinete para as Infra-
estruturas de Transportes, que será substituído pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, 
S.A., uma sociedade constituída com capitais exclusivamente públicos.

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

em comemoração do 70.º aniversário da implantação da República Popular da China, 
incluindo a cerimónia solene do içar de bandeira e a prova - Correndo em Comemoração 
do Dia Nacional e ainda um espectáculo cultural e fogo-de-artifício.

5 - Segundo a nota de imprensa do Gabinete de Informação Financeira, o Grupo Ásia/Pacífico 
contra o Branqueamento de Capitais (APG) publicou, em Outubro, o Primeiro Relatório 
de Progresso Efectuado (FUR) da Região Administrativa Especial de Macau. De acordo 
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com o aludido Relatório, Macau tornou-se o primeiro membro a obter uma notação de 
cumprimento técnico positiva em relação a todas as 40 recomendações do GAFI.

6 - O Presidente, Xi Jinping, respondeu à carta que foi lhe endereçada por 30 membros 
do grupo dos idosos voluntários do Centro I Chon da União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau, expressando a saudação aos todos os idosos voluntários e fazendo 
votos de saúde e vida feliz para todos os idosos do País.

9 - Iniciou-se a actividade de selecção do nome do primeiro satélite científico de Macau junto 
de diversos sectores da sociedade. Este satélite é, até ao presente, o primeiro e também o 
único satélite de detecção científica, que se destina, usando a órbita próxima do Equador, a 
monitorar o campo geomagnético e o ambiente espacial da zona de anomalia do Atlântico 
Sul perto do Equador.

  Segundo a divulgação do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, entre 2016 
e 2018, a média anual de conclusão dos trabalhos listados no primeiro Plano Quinquenal 
atingiu a marca de 90 por cento. 

14 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau celebrou, com o Governo da 
República Argentina, o Acordo sobre a Dispensa Mútua de Vistos entre o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo da República 
Argentina. O Acordo entrará em vigor no dia 13 de Novembro de 2019 e durante a sua 
vigência, os residentes de Macau titulares do Passaporte da RAEM válido poderão entrar 
na República Argentina com dispensa de visto e ali permanecer por um período máximo 
de 30 dias. 

15 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o secretário do Comité do 
Partido e presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do 
Conselho de Estado, Hao Peng. Na ocasião, ambas as partes trocaram opiniões sobre 
o desenvolvimento em Macau de empresas estatais chinesas, o apoio para continuar a 
implementação do princípio de «um país, dois sistemas», a promoção da economia de 
Macau e a construção de uma plataforma entre a China e os países de língua portuguesa.

16 - Realizou-se a Cimeira sobre a Construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Macau, apoiada pelas 
Empresas Públicas Centrais da China 2019, organizada conjuntamente pelo Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau e pela Comissão de Supervisão e Gestão de Activos 
Estatais junto do Conselho de Estado, Durante o evento, foram assinados 11 projectos de 
cooperação, que envolvem áreas como infra-estruturas, investigação científica e formação 
de talentos. 

17 - A 4.ª conduta de abastecimento de água de Zhuhai a Macau foi inaugurada com a entrada 
em funcionamento da Estação de bombagem de Hong Wan, tendo um comprimento de 
15 quilómetros e uma capacidade diária de abastecimento de água bruta de 200 mil 
metros cúbicos. Trata-se da primeira conduta de abastecimento de água bruta a Macau 
que entra na região de Macau através do Canal Shizimen, passando pela ilha de Hengqin, 
para abastecer a água bruta à rede de abastecimento de água de Coloane e da Taipa. 
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21 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, convidado a participar na cerimónia de entronização 
do Imperador do Japão, parte para Tóquio.

23 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau e a República da Coreia celebraram 
o Acordo sobre a Entrega de Infractores em Fuga e o Acordo de Auxílio Judiciário Mútuo 
em Matéria Penal entre a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular 
da China e a República da Coreia.

26 - O Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional decidiu autorizar a Região 
Administrativa Especial de Macau a que, a partir da data da entrada em funcionamento 
do posto fronteiriço de Hengqin (posto de Macau e adjacências), exerça jurisdição sobre 
o posto assinalado, nos termos de sua legislação local e que o Governo de Macau obterá, 
mediante arrendamento, o direito de uso sobre o posto fronteiriço de Hengqin (posto de 
Macau e adjacências). O termo do arrendamento estende-se até 19 de Dezembro de 2049. 

30 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau publicou oficialmente o Plano 
decenal de prevenção e redução de desastres em Macau (2019-2028).  

Novembro
4 -  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, chegou a Xangai para efectuar um encontro com o 

presidente do município de Xangai, Ying Yiong, e ambos testemunharam a assinatura de 
um protocolo sobre o mecanismo da reunião de cooperação entre Xanghai e Macau.

5 -  Teve lugar, em Xangai, a cerimónia de inauguração da segunda edição da Exposição 
Internacional de Importações da China. Após a cerimónia de abertura, o Chefe do Executivo 
deslocou-se ao pavilhão de Macau para receber Xi Jinping e a respectiva delegação de 
convidados, na ocasião proferiu uma breve apresentação sobre o desenvolvimento de 
Macau.

   A Associação Global da Indústria de Exposições (UFI) divulgou a 15.ª edição do seu 
relatório - Indústria de feiras comerciais na Ásia. O referido relatório indicou que, em 2018, 
o mercado de Macau alcançou uma subida de 5,2 por cento e encontra-se no Top dez a 
nível da taxa de crescimento entre as regiões e países da Ásia-Pacífico, estimando-se que 
a indústria de exposições de Macau tenha registado uma receita de quase 55,4 milhões 
de dólares americanos, e que a área bruta para exposições vendida tenha registado um 
aumento de 16 por cento em comparação com os cinco anos anteriores.

6 -  O Chefe do Executivo, Chui Sai On, participou na reunião plenária do Grupo de Líderes 
para Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, em Pequim.

7 -  O Governo Central lançou de novo quinze políticas e medidas preferenciais a Hong Kong 
e Macau, facilitando, nomeadamente a aquisição dos residentes de Hong Kong e Macau 
de imobiliário nas cidades da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, e o 
uso de pagamento electrónico no Interior da China, entre outras.

12 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se à Assembleia Legislativa, para assistir ao 
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seu plenário pela, última vez na qualidade de Chefe do Executivo, onde fez um balanço da 
acção governativa do ano de 2019. Na ocasião, apresentou ainda a proposta de orçamento 
para o ano financeiro de 2020.  

18 - A Lei «Restrições ao fornecimento de sacos de plástico» entrou em vigor. A Lei estipula 
que os estabelecimentos comerciais devem cobrar um valor fixado de uma pataca por 
cada saco de plástico fornecido no acto de venda a retalho (todos os sacos de plástico de 
qualquer tamanho devem ser cobrados).

20 - O vice-ministro do Comércio da República Popular da China, Wang Bingnan, e o secretário 
para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, assinaram o Acordo relativo à Alteração 
ao Acordo sobre Comércio de Serviços no âmbito do CEPA, que será implementado 
formalmente a partir de 1 de Junho de 2020.

22 - O Governo da RAEM realizou a Cerimónia de Imposição de Medalhas e Títulos Honoríficos 
do ano de 2019 da Região Administrativa Especial de Macau, na qual o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, atribuiu as medalhas e os títulos honoríficos a um total de 44 individualidades 
e representantes das entidades que se notabilizaram por feitos pessoais, contributos para 
a sociedade ou serviços prestados à Região Administrativa Especial de Macau.

23 - Realizou-se a cerimónia de abertura do Museu Memorial de Xian Xinghai para comemorar 
o grande músico natural de Macau, Xian Xinghai, e em celebração do 70.º aniversário da 
fundação da República Popular da China e do 20.º aniversário de regresso de Macau à 
Pátria.

24 - O processo de votação para a eleição suplementar por sufrágio indirecto para a Assembleia 
Legislativa, destinada aos sectores industrial, comercial e financeiro, já foi concluído e 
os dados preliminares apontaram para a participação de um total de 822 eleitores, o que 
significa que 89,35 por cento exerceram o seu direito de voto. O candidato único Wong 
Sai Man, obteve 813 votos, sendo assim eleito nos termos preliminares.

25 - A Administração dos Assuntos Marítimos da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi criada 
oficialmente na ilha artificial do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, 
tornando-se uma instituição destinada especialmente à gestão marítima das águas da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o que marcou um novo ponto de partida dos serviços 
marítimos da província de Guangdong à construção da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau.

27 - O período para recepção de candidaturas públicas de habitação económica de 2019 decorre 
deste dia a 26 de Março de 2020. As habitações económicas disponibilizadas para aquisição 
serão construídas nos lotes B4, B9 e B10 da Zona A dos novos aterros, num total de 3011 
fracções.

Dezembro
1 - O Conselho de Estado nomeia os titulares dos principais cargos do V Governo e o 

Procurador da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos da «Lei Básica» da 
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Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, sob a indigitação 
do V Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng. As 
nomeações são as seguintes: Cheong Weng Chon, como Secretário para a Administração 
e Justiça; Lei Wai Nong, como Secretário para a Economia e Finanças; Wong Sio Chak, 
como Secretário para a Segurança; Ao Ieong U, como Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura; Raimundo Arrais do Rosário, como Secretário para os Transportes e Obras Públicas; 
Chan Tsz King, como Comissário contra a Corrupção; Ho Veng On, como Comissário da 
Auditoria; Leong Man Cheong, como Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários; 
Vong Man Chong, como Director-geral dos Serviços de Alfândega; Ip Son Sang, como 
Procurador do Ministério Público.

 - O Festival de Luz de Macau 2019 - À Descoberta da Luz realizou-se de 1 a 31 de Dezembro, 
das 19h00 às 22h00, em 15 locais de quatro zonas da cidade. 

3 - O Seminário comemorativo do vigésimo aniversário da implementação da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China realizou-se no 
Grande Palácio do Povo, em Pequim.

6 - O membro do Comité Permanente do Bureau Político do Comité Central do PCC e vice-
primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng, reuniu-se com o Chefe do Executivo 
indigitado, Ho Iat Seng, bem como os titulares dos principais cargos e o Procurador do 
Ministério Público do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

 - Iniciou-se a obra de instalação da rede de gasoduto, que se liga a ilha de Hengqin e Macau. 
A aludida rede de gasoduto proporcionará uma garantia de reserva do fornecimento de gás 
para a principal rede do fornecimento de gás de Macau no sentido Norte ao Sul, evitando 
os eventuais impactos ao fornecimento de gás a Macau resultantes de reparação ou avaria 
da rede principal do gasoduto.

 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, participou na cerimónia comemorativa do 20.º 
aniversário do estacionamento da guarnição do Exército de Libertação do Povo Chinês (ELP) 
em Macau. Ao discursar, Chui Sai On começou por agradecer à guarnição pela atenção 
ao desenvolvimento da RAEM e o apoio ao Governo da RAEM na execução das linhas de 
acção governativa de acordo com a lei.

8 - O Desfile Internacional de Macau 2019, em celebração do 20.º aniversário de regresso de 
Macau a pátria, decorreu solenemente.

10 - Teve lugar a cerimónia de entrada em funcionamento do Metro Ligeiro de Macau no Parque 
de Materiais e Oficina do Metro Ligeiro, sendo que a primeira composição vai partir da 
Estação do Terminal Marítimo da Taipa, às 3 horas e 33 minutos da tarde.

11 - O Gabinete do Chefe do Executivo do V Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau publicou a lista de membros do Conselho Executivo, que integra 11 personalidades, 
nomeadamente Cheong Weng Chon, Leonel Alberto Alves, Lam Kam Seng Peter, Chan Chak 
Mo, Ma Chi Ngai Frederico, Lee Chong Cheng, Chan Ka Leong, Iau Teng Pio, Ieong Tou 
Hong, Zhang Zong Zhen e Chao Weng Hou. A respectiva Ordem Executiva será publicada 
no dia 20 de Dezembro, e os 11 membros do Conselho Executivo tomarão posse nesse 
dia.
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13 - A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos divulgou o Relatório da Análise - Sistema de 
Indicadores Estatísticos para o Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia 
de Macau 2018. De acordo com o referido Relatório, o valor global dos diversos sectores 
de Macau registou um aumento anual de 39,523 mil milhões, traduzindo uma taxa de 
subida de 9,9 por cento, para tal contribuíram o sector do jogo em 50,5 por cento e as 
receitas das actividades não jogo em cerca de 50 por cento.

15 - O Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve um encontro com o director da Administração 
Espacial Nacional da China, Zhang Kejian, durante o qual trocaram impressões sobre a 
continuidade do apoio ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação de Macau. 
Os dois responsáveis assinaram ainda o Acordo de cooperação sobre o projecto de 
desenvolvimento conjunto de ciência e tecnologia de observação geomagnética e de satélite 
de teste de tecnologia entre a Administração Espacial Nacional e o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, o que marca a entrada da nova fase da cooperação 
entre as duas partes no campo da ciência, tecnologia e inovação.

  Teve lugar a cerimónia de abertura da exposição - Satélite de Macau - Amor Espacial e 
Sonho da China em comemoração do 20.º aniversário do regresso de Macau à Pátria. O 
primeiro satélite de teste de ciência e tecnologia de Macau é denominado - Satélite N.º 1 
de teste de ciência e tecnologia de Macau. A Administração Espacial Nacional aprovou a 
criação do Centro de Exploração e Ciência Espaciais de Macau.

16 - O director do Conselho de Administração do Novo Distrito de Hengqin, Yang Chuan, revelou 
que a zona reservada aos projectos relacionados com a vida de população do «Novo Bairro 
de Macau» na ilha de Hengqin contará com uma área de 180 mil metros quadrados e será 
explorada por instituições públicas de Macau. O Novo Bairro de Macau proporcionará a 
residentes de Macau 3800 fracções habitacionais a um preço limitado, estando prevista 
a extensão nele dos serviços de educação, cuidados médico e outros serviços sociais e 
públicos de Macau, de modo a expandir o espaço de vida dos residentes de Macau.

18 - O Secretário-geral do Partido Comunista da China, Presidente da República Popular da 
China e Presidente da Comissão Militar Central da RPC, Xi Jinping, chegou a Macau num voo 
especial, para efectuar uma visita de três dias, participando nas actividades comemorativas 
do 20.º aniversário do regresso de Macau à Pátria. 

  O Presidente do País, Xi Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo, Chui Sai On. 
Durante a qual, o Presidente elogiou Chui Sai On, pela sua a diligência e dedicação no posto 
do Chefe do Executivo nos últimos dez anos que tem liderado Macau na plena e correcta 
implementação do princípio «um país, dois sistemas», consolidando e desenvolvendo a 
boa situação de prosperidade e estabilidade de Macau, o que foi plenamente reconhecido 
pelo Governo Central.

19 - O Presidente, Xi Jinping, efectuou uma série de visitas, designadamente ao Centro de 
Serviços da RAEM, na zona da Areia Preta, à Escola de Talentos anexa à Escola Hou Kong 
e ao Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, ficando a conhecer a actualidade e desenvolvimento futuro 
dos serviços públicos, da economia, da educação, do planeamento urbano, entre outras 
matérias. À tarde, teve um encontro com representantes de diversos sectores sociais.
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20 - A celebração do 20.º aniversário do regresso de Macau à Pátria e a cerimónia de tomada de 
posse do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau realizaram-se solenemente. 
Sob o testemunho do Presidente, Xi Jinping, o Chefe do Executivo do V Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, e os titulares de principais cargos 
do novo governo, bem como os membros do Conselho Executivo prestaram o juramento 
sucessivamente. O Presidente, Xi Jinping, expressou, no seu discurso, quatro pontos de 
esperança de que o novo governo e os diversos sectores de Macau tenham uma visão larga 
e sejam vigilantes no tempo calmo, honestos, inovadores e pragmáticos, impulsionando, 
para um novo nível, os diversos empreendimentos da Região Administrativa Especial de 
Macau.

21 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o director do Gabinete de 
Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Fu Ziying, no qual, Ho Iat Seng aproveitou 
para frisar que o Governo irá implementar com seriedade o conjunto de exigências e 
instruções salientadas por Xi Jinping durante a sua visita a Macau. 

22 - A Lei da Cibersegurança entrou em vigor e, neste dia, entrou em funcionamento também 
o Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança, o qual será coordenado 
pela Polícia Judiciária, integrando ainda a Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública e a Direcção dos Serviços dos Correios e Telecomunicação. 

23 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, à frente de uma delegação do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, deslocou-se a Cantão para se encontrar com o secretário 
do Comité Provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês, Li Xi, e o governador 
provincial, Ma Xingrui. Durante o encontro, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, exprimiu 
o desejo de consolidar a relação entre Guangdong e Macau, e a cooperação pragmática 
em várias áreas, implementar as iniciativas nacionais relevantes, tal como a da Grande 
Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

24 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, visitou Zhuhai e teve um encontro com o secretário do 
Comité Municipal de Zhuhai do Partido Comunista Chinês, Guo Yonghang, e o presidente 
municipal, Yao Yisheng. Durante a estada em Zhuhai, a delegação do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau visitou o Posto Fronteiriço de Wanzai (ilha da Lapa), o 
Parque Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-
Macau, a zona reservada ao projecto do «Novo Bairro de Macau» na ilha de Hengqin, o 
novo posto fronteiriço da ilha de Hengqin.

30 - Serviços interdepartamentais do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
realizaram a conferência de imprensa, para anunciar que o posto fronteiriço de Wanzai 
de Zhuhai reabrirá no dia 23 de Janeiro de 2020, sendo no mesmo dia a reabertura da 
rota marítima entre o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior e Wanzai. O 
horário de funcionamento da passagem será prolongado das 07h00 às 22h00 enquanto a 
frequência dos barcos aumentará de 34 para 110 por dia.
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1. No dia 11 de Setembro, o Presidente, Xi Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo do V 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng

2. Primeiro-ministro, Li Keqiang, entregou, em 11 de Setembro, a Ho Iat Seng, o Decreto de Nomeação 
do Conselho de Estado n.º 719, que o confirma oficialmente como Chefe do Executivo do V Governo 
da Região Administrativa Especial de Macau

1

2
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1

2

1. A 18 de Dezembro, o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, e esposa, Peng Liyuan, 
chegaram a Macau num voo especial, sendo calorosamente recebidos

2. No dia 18 de Dezembro, à chegada ao Aeroporto Internacional de Macau, o Presidente, Xi Jinping, 
falou à comunicação social
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3. No dia 20 de Dezembro, o Presidente, 
Xi Jinping, proferiu um importante 
discurso na cerimónia comemorativa 
do 20.º aniversário do regresso de 
Macau à Pátria e tomada da posse do 
V Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau

4. Perante o Presidente, Xi Jinping, o 
Chefe do Executivo do V Governo 
da Região Administrativa Especial 
de Macau, Ho Iat Seng, prestou o 
juramento e tomou posse em 20 de 
Dezembro

5. No dia 20 de Dezembro, sob o 
testemunho do Presidente, Xi Jinping, 
os titulares dos principais cargos do 
V Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau e o Procurador 
do Ministério Público liderados pelo 
o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, 
tomaram posse mediante a prestação 
de juramento

3

4

5
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1. A 18 de Dezembro, o Presidente, Xi Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, em San Chok Iun

2. No dia 19 de Dezembro, o Presidente, Xi Jinping, reuniu-se com o vice-presidente do CCPPC, Ho Hau 
Wah

1

2
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3. No dia 20 de Dezembro, o 
Presidente, Xi Jinping, encontrou-
se com os novos responsáveis 
do executivo do V Governo, do 
legislativo e do judicial da Região 
Administrativa Especial de Macau

4. Teve lugar, a 20 de Dezembro, a 
cerimónia do içar das bandeiras no 
âmbito das comemorações do 20.º 
aniversário de estabelecimento da 
RAEM, com a presença do Chefe 
do Executivo, os titulares dos 
principais cargos da RAEM, 
representantes das entidades do 
Governo Central acreditadas em 
Macau, militares da Guarnição em 
Macau do Exército de Libertação do 
Povo Chinês e personalidades dos 
diversos sectores de Macau

5. No dia 20 de Dezembro, o Governo 
da RAEM realizou a recepção oficial 
no âmbito das comemorações do 
20.º aniversário de regresso de 
Macau à Pátria

3

4

5
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1. No dia 28 de Março, o Primeiro-ministro, 
Li Keqiang, reuniu-se com membros das 
delegações oficiais de Hong Kong e de 
Macau e empresários, que participaram na 
reunião anual do Fórum Boao para a Ásia 
2019

2. No dia 1 de Maio, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, teve um encontro com o Presidente 
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que se encontrava em Macau numa 
visita

3. A convite da República Portuguesa, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, à frente da 
delegação oficial da RAEM, efectuou uma 
visita a Lisboa e à cidade do Porto nos dias 
de 11 a 19 de Maio. A 14 de Maio, o Chefe 
do Executivo, Chui Sai On, realizou uma 
visita de cumprimento ao Presidente da 
República Portuguesa, Marcelo Rebelo de 
Sousa 

1

2

3
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4. Logo após a tomada de posse, o Chefe do 
Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, à frente da 
nova equipa governativa da RAEM, deslocou-
se a Cantão e Zhuhai, para implementar as 
instruções do Presidente, Xi Jinping, sobre o 
reforço das relações entre Guangdong e Macau, 
nomeadamente a cooperação com Zhuhai no 
âmbito do desenvolvimento conjunto da ilha 
de Hengqin, de forma a ampliar o espaço de 
crescimento e injectar novo dinamismo ao 
desenvolvimento de Macau, a longo prazo. No 
dia 24 de Dezembro, O Chefe do Executivo, Ho 
Iat Seng, teve um encontro com o secretário 
do Comité Provincial de Guangdong do Partido 
Comunista Chinês, Li Xi, e o governador 
provincial, Ma Xingrui em Cantão

5. No dia 24 de Dezembro, o Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro 
com o secretário do Comité Municipal de 
Zhuhai do Partido Comunista Chinês, Guo 
Yonghang, e o presidente do município, 
Yao Yisheng em Zhuhai

6. Chefe do Executivo, Chui Sai On, na 
qualidade de membro, participou na 
reunião plenária do Grupo de Líderes 
para o Desenvolvimento da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, realizada 
a 1 de Março, em Pequim

4

5

6
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1. No dia 25 de Março, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, esteve presente na sessão dedicada a “A 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau no 
contexto da economia global” no âmbito do Fórum 
de Desenvolvimento da China 2019, realizada em 
Pequim

2. No dia 26 de Abril, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, assistiu à cerimónia de inauguração do 2.º 
Fórum «Uma Faixa, Uma Rota» para a Cooperação 
Internacional, realizada em Pequim

3. No dia 6 de Novembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, na qualidade de membro, participou 
na reunião plenária do Grupo de Líderes para o 
Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, realizada em Pequim

4. No dia 21 de Fevereiro, os governos das três 
partes Guangdong, Hong Kong e Macau, 
realizaram, em Hong Kong, a Sessão de Divulgação 
sobre as Linhas Gerais do Planeamento para o 
Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau, na qual, responsáveis dos três 
governos, oficiais do Gabinete junto ao Grupo de 
Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau e da Comissão 
Nacional para o Desenvolvimento e Reforma 
apresentaram interpretações e esclarecimentos 
sobre as Linhas Gerais do Planeamento

1

2

3

4
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7. No dia 29 de Julho, a Bandeira estava colocada 
a meia-haste na Sede do Governo da RAEM em 
sinal de luto pelo ex-Primeiro-ministro chinês 
do Conselho de Estado e Presidente do Comité 
Permanente da 9.ª Assembleia Popular Nacional, 
Li Peng

5. No dia 27 de Maio, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, e o governador da província de 
Guangdong, Ma Xingrui, assinaram, na Reunião 
Conjunta de Cooperação Guangdong - Macau 
2019, o acordo relativo à implementação dos 
projectos prioritários do “Acordo - Quadro de 
Cooperação Guangdong-Macau” a realizar em 
2019 

6. Chefe do Executivo, Chui Sai On, testemunhou, 
em 17 de Julho, o juramento da tomada de 
posse do presidente da Assembleia Legislativa, 
Kou Hoi In

5

6

7
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1. No dia 12 de Novembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, submeteu, à apreciação da 
Assembleia Legislativa, o Balanço das Acções 
do Governo Realizadas no Ano de 2019 e o 
Programa Orçamental para o Ano Financeiro de 
2020

2. No dia 12 de Novembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, apresentou, na conferência de 
imprensa, o Balanço das Acções do Governo 
Realizadas no Ano Financeiro de 2019

3. No dia 3 de Dezembro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, participou no “Seminário 
comemorativo do vigésimo aniversário da 
implementação da Lei Básica da RAEM da 
República Popular da China” realizado no Grande 
Palácio do Povo, em Pequim

4. No dia 2 de Dezembro, realizou-se uma 
conferência de imprensa do Chefe do Executivo 
do V Governo da RAEM, Ho Iat Seng, dos 
próximos titulares dos principais cargos e do 
procurador do Ministério Público

1

2

3

4
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6

5

7

6. No dia 29 de Setembro, o Governo da 
RAEM realizou a recepção oficial no âmbito 
das comemorações do 70.º aniversário da 
implantação da República Popular da China

7. No dia 29 de Janeiro, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, presidiu à primeira reunião plenária da 
Comissão de Trabalho para a Construção da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

5. No dia 28 de Janeiro, o Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, esteve presente na recepção de 2019 da 
Festa de Primavera oferecida pelo Gabinete de 
Ligação do Governo Central em Macau
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2

1. No dia 2 de Abril, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, e o 
presidente do Conselho de 
Administração do Banco da China, 
Limitada, Chen Siqing, assinaram, 
em nome de ambas as partes, 
o protocolo de cooperação dos 
serviços do Banco da China para 
a integração do Governo da RAEM 
na construção da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau

2. A Comissão de Defesa da Segurança 
do Estado da RAEM convocou, em 4 
de Abril, a primeira reunião plenária

3. No dia 15 de Abril, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, visitou a 
Exposição de Educação sobre a 
Segurança Nacional
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4. Teve lugar, em 5 de Dezembro a recepção para comemoração do 20.º aniversário da criação do 
Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM

5. Teve lugar, a 6 de Dezembro, a cerimónia comemorativa do 20.º aniversário do estacionamento da 
Guarnição do Exército de Libertação do Povo Chinês em Macau

4

5
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1. No dia 10 de Agosto, realizou-se a “sessão de apresentação e de esclarecimento sobre o programa 
político do candidato ao cargo de Chefe do Executivo do V Governo da RAEM”, na qual o candidato 
ao cargo de Chefe do Executivo do V Governo da RAEM, Ho Iat Seng, respondeu às perguntas 
formuladas por membros da Comissão Eleitoral

2. Chefe do Executivo, Chui Sai On, visitou, em 24 de Agosto, a assembleia de voto da eleição do Chefe 
do Executivo do V Governo da RAEM

3. Teve lugar, a 25 de Agosto, a eleição do Chefe do Executivo do V Governo da RAEM

1

2 3
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4. Decorreu, em 25 de Agosto, a eleição do Chefe do Executivo do V Governo da RAEM. Após o 
apuramento, a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, Song Man Lei, 
anunciou os resultados da eleição

5. No dia 25 de Agosto, o candidato, Ho Iat Seng, foi eleito, com 392 votos válidos, Chefe do Executivo 
do V Governo da RAEM indigitado

6. Chefe do Executivo, Chui Sai On, teve, a 26 de Agosto, um encontro com o Chefe do Executivo eleito 
do V Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng

4 5

6
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1. Teve lugar, em 9 de Janeiro, a cerimónia de 
imposição de medalhas e títulos honoríficos 
atribuídos pelo Governo da RAEM da República 
Popular da China a individualidades e entidades 
que se notabilizaram no ano de 2018

2. Teve lugar, a 22 de Novembro, a cerimónia de 
imposição de medalhas e títulos honoríficos 
atribuídos pelo Governo da RAEM da República 
Popular da China a individualidades e entidades 
que se notabilizaram no ano de 2019

3. No dia 13 de Fevereiro, o Chefe do Executivo, 
Chui Sai On, presidiu à cerimónia de tomada de 
posse do presidente e dos membros da Comissão 
de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

1

2

3
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4. No dia 18 de Março, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, esteve presente na cerimónia de inauguração 
do Centro de Serviços da RAEM das Ilhas

5. Teve lugar, a 3 de Junho, a cerimónia de doação 
pela Associação de Beneficência do Hospital Kiang 
Wu de propriedades ao Governo da RAEM

6. No dia 15 de Junho, membros da Comissão de 
Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo visitaram 
locais de votação para a eleição dos membros da 
Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo marcada 
para dia 16 de Junho

7. No dia 16 de Junho, a Comissão de Assuntos 
Eleitorais do Chefe do Executivo realizou a 
conferência de imprensa para divulgar o resultado 
do apuramento preliminar

8. Decorreu, em 24 de Novembro, a eleição 
suplementar por sufrágio indirecto para a 
Assembleia Legislativa. A Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa divulgou os 
resultados preliminares à comunicação social
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1. No dia 5 de Julho, o Governo da RAEM realizou a 
cerimónia de celebração da primeira emissão de 
títulos de dívida do Estado em Renminbis, pelo 
Governo Central da República Popular da China, em 
Macau

2. No dia 13 de Julho, o Chefe do Executivo, Chui Sai 
On, esteve presente na cerimónia de juramento 
que marca o início das visitas e aprendizagem 
intitulada “Caminhar juntos na nova era”, no 
âmbito da comemoração do 70.º aniversário da 
República Popular da China e do 20.º aniversário 
do retorno à Pátria

3. No dia 3 de Agosto, realizou-se, no Fórum Macau, 
a Sessão Temática «Eu e a minha Pátria», co-
organizadas pelo Governo da RAEM, pelo Gabinete 
de Ligação do Governo Popular Central na RAEM e 
por diversas comissões organizadoras de eventos 
das associações de juventude locais
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4. No dia 15 de Julho, o Chefe do Executivo e a delegação 
deram uma volta experimental na carruagem “OCEAN 
CRUISER” para se inteirar in loco do funcionamento da 
linha da Taipa do Metro Ligeiro

5. Com a realização da Cerimónia de Entrada em 
Funcionamento, o Metro Ligeiro de Macau entrou em 
operação em 10 de Dezembro

6. No dia 13 de Dezembro, o Governo da RAEM realizou uma 
cerimónia em memória das vítimas do Massacre de Nanjing
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1. Teve lugar, em 9 de Outubro, a Cerimónia de 
lançamento do projecto do primeiro satélite 
científico de Macau e da actividade de selecção 
do nome do satélite, co-organizada pelo 
Governo da RAEM, pelo Gabinete de Ligação 
do Governo Popular Central na RAEM e pela 
Administração Nacional Espacial 

2. Teve lugar, a 30 de Maio, a cerimónia de 
abertura do 10.º Fórum Internacional sobre o 
Investimento e Construção de Infra-estruturas 
(IIICF)

3. Teve lugar, a 14 de Outubro, a cerimónia de 
abertura do Fórum de Economia de Turismo 
Global • Macau 2019
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5. Realizou-se, em 17 de Outubro, a cerimónia de 
abertura da 24.ª Feira Internacional de Macau 
(24.ª MIF)

6. Decorreu, a 5 de Novembro, a cerimónia de 
abertura da 2.ª Exposição Internacional de 
Importações da China em Xangai, na qual a 
Região Administrativa Especial de Macau marcou 
a presença com uma exposição subordinada ao 
«Macao Hub», no Pavilhão da China
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4. No dia 16 de Outubro, teve lugar a Cimeira 
sobre a construção da Plataforma de Serviços 
para a Cooperação Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa de Macau, apoiada 
pelas Empresas Públicas Centrais da China 
2019. Durante o evento, foram assinados, entre 
organismos e instituições oriundos do Interior 
da China, dos Países de Língua Portuguesa 
e de Macau, 11 projectos de cooperação, 
que envolvem áreas como infra-estruturas, 
investigação científica e formação de talentos
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1. Teve lugar, a 18 de Outubro, a 
sessão solene de abertura do Ano 
Judiciário de 2019/2020

2. No dia 14 de Janeiro, o Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, ofereceu 
um almoço aos representantes da 
comunicação social local em língua 
chinesa

3. Almoço oferecido pelo Chefe do 
Executivo, Chui Sai On, a 15 de 
Janeiro, aos representantes da 
comunicação social local em língua 
portuguesa e inglesa 
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4. Teve lugar, a 23 de Novembro, a 
cerimónia de abertura do Museu 
Memorial de Xian Xinghai e de 
descerramento da estátua de 
bronze do músico

5. Teve lugar, em 19 de Março, 
o encontro-recepção com a 
comunicação social, organizado 
pelo Gabinete do Porta-voz e pelo 
Gabinete de Comunicação Social

6. No sentido de reforçar o 
mecanismo de comunicação em 
caso de ocorrência de situações 
imprevistas nos casinos, no 
âmbito da capacidade e eficiência 
de resposta e da coordenação 
da acção conjunta, a DICJ em 
parceria com os Serviços de Polícia 
Unitários, nomeadamente o Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, 
a Polícia Judiciária, o Corpo de 
Bombeiros, as demais entidades 
competentes e as concessionárias/ 
subconcessionárias de jogos de 
fortuna ou azar, realizaram no 
dia 22 de Março, um exercício de 
simulação de incidente imprevisto 
ocorrido em casinos, denominado 
“Captura do Lobo 2019”
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1. No dia 30 de Dezembro, serviços 
interdepartamentais do Governo da RAEM 
realizaram a conferência de imprensa, para 
anunciar que o posto fronteiriço de Wanzai 
(ilha da Lapa) de Zhuhai reabrirá no dia 23 
de Janeiro de 2020, sendo no mesmo dia a 
reabertura da rota marítima entre o Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Interior e 
Wanzai

2. No dia 5 de Fevereiro, as actividades em 
comemoração do Ano Novo Lunar - Dragão 
Dourado Gigante aumentaram, para Macau, a 
atmosfera festiva 

3. No dia 14 de Outubro, a secretária para a 
Administração e Justiça, Chan Hoi Fan, e o 
cônsul-geral da Argentina em Hong Kong, 
Gustavo Horacio Luis Fazzari, assinaram, 
em nome das duas partes, o Acordo sobre 
a Dispensa Mútua de Visto entre o Governo 
da RAEM da República Popular da China e o 
Governo da República Argentina

4. No dia de 20 de Novembro, o secretário para 
a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, e o 
vice-ministro do Comércio da República Popular 
da China, Wang Bingnan, assinaram, em 
representação de ambas as partes, o Acordo 
relativo à Alteração ao Acordo sobre Comércio 
de Serviços no âmbito do CEPA
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5. No dia de 25 de Novembro, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, presidiu à conferência de 
imprensa sobre o balanço da criminalidade e apresentação de estatísticas sobre a aplicação da lei nos 
primeiros nove meses de 2019

6. No dia de 1 de Maio, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, acompanhou o 
Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, numa visita a pé entre o Largo do 
Senado e as Ruínas de São Paulo

7. No dia de 1 de Março, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, 
presidiu à cerimónia de lançamento da emissão filatélica e de inauguração da exposição e lançamento 
do livro da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
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