Apresentação Geral da Região Administrativa Especial de Macau em 2019

Presidente, Xi Jinping, Formulou Quatro
Esperanças para a RAEM por Ocasião do
20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM

Em 20 de Dezembro de 2019, realizou-se a grande celebração do 20.º aniversário do
estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau. O Presidente do País, Xi Jinping,
chegou a Macau para participar numa série de actividades de celebração e efectuar visitas.
Nas cerimónias das comemorações do 20.º aniversário do regresso de Macau à Pátria e da
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tomada de posse do V Governo, o Presidente, Xi Jinping, proferiu um importante discurso, onde
formulou quatro esperanças para RAEM e reiterou a confiança de que o povo chinês, incluindo
de Hong Kong e Macau, tem a sabedoria e a capacidade para concretizar melhor a prática de
«um país, dois sistemas», aperfeiçoar ainda mais este sistema institucional e alcançar uma
melhor governação nas duas regiões administrativas especiais.
O Presidente do País, Xi Jinping, e comitiva chegaram ao Aeroporto Internacional de Macau
à tarde de 18 de Dezembro e o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e a esposa deslocaram-se
ao interior do avião para o receber. À chegada, Xi Jinping, e esposa, Peng Liyuan, receberam
ramos de flores das mãos de dois alunos da secção primária da Escola para Filhos e Irmãos
dos Operários, cumprimentando todos os titulares dos principais cargos presentes ao longo do
tapete vermelho e acenando para o público. O Presidente e sua esposa foram ainda recebidos,
calorosamente por mais de 400 estudantes do ensino primário, secundário e universitário, que
os saudavam com a bandeira nacional, regional e flores.
No parque de estacionamento do aeroporto, ao falar brevemente à comunicação social, o
Presidente, Xi, afirmou estar muito feliz por visitar Macau uma vez mais por ocasião da grande
celebração do 20.º aniversário do regresso de Macau à Pátria, pelo que gostaria de congratular
a população de Macau em nome do Governo Central e da população de todas as etnias do País.
Sublinhou ainda o orgulho pelos resultados e o progresso alcançados nestes 20 anos, sendo uma
enorme honra para a população nacional e o Governo Central. Afirmou que o Governo da RAEM
executou de forma séria a política «um país, dois sistemas», cujas experiências e características
próprias merecem ser uma referência. Acrescentou ser necessário concretizar, em conjunto, o
belo futuro e o plano de desenvolvimento de Macau, e que para isso está disponível para troca
de opiniões e intercâmbio com individualidades de diversos sectores da sociedade local, nos
próximos dias, durante a sua estada.

O Presidente, Xi Jinping, reconheceu os resultados
alcançados na construção da RAEM na visita ao
desenvolvimento urbano de Macau
Ao início da manhã de 19 de Dezembro, acompanhado pelo Chefe do Executivo, Chui Sai
On, o Presidente, Xi Jinping, visitou o Centro de Serviços da RAEM na zona da Areia Preta, onde
se inteirou das várias áreas de serviços prestados, e teve ainda oportunidade de conversar
cordialmente e apertar as mãos a residentes e funcionários público, no local. Durante a visita,
o Presidente, Xi Jinping, começou por ouvir a apresentação da secretária para a Administração
e Justiça, Chan Hoi Fan, sobre os serviços ali disponíveis, dirigindo-se de seguida à Área de
Serviços da Direcção dos Serviços de Identificação para conhecer o funcionamento das máquinas
de auto-atendimento da DSI, ouviu a apresentação sobre as versões antiga e nova do bilhete
de identidade e do passaporte, bem como a sua utilidade, e conversou com residentes que
estavam à espera de serem atendidos, e mostrou-se interessado em saber quais as facilidades
das formalidades. O Presidente, Xi Jinping, visitou ainda a Área de Serviços do Fundo de
Segurança Social, onde lhe foi explicado o regime de pensões para idosos, e conversou com os
idosos que estavam a tratar de formalidades relacionadas com as pensões.
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Em seguida, o Presidente, Xi Jinping, deslocou-se à Escola de Talentos anexa à Escola Hou
Kong, para visitar os alunos do ensino primário da Escola, que lhe tinham endereçado uma carta.
O Presidente visitou a exposição de resultados e produtos de generalização científica de alunos
e assistiu à simulação de uma aula de disciplina de história. Xi Jinping incentivou os serviços
educativos e escolas da RAEM a assumirem a responsabilidade principal e a procederem melhor
ao trabalho da educação patriótica. Disse acreditar que os jovens de Macau vão tornar-se em
verdadeiros quadros qualificados de Macau e do País.
Depois, o Presidente, Xi Jinping, deslocou-se ao Complexo da Plataforma de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, situado no lado do Lago
Nam Van, para visitar as várias exposições patentes no Complexo, designadamente a Área de
Amostra dos Trabalhos da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e
os Países de Língua Portuguesa, o Centro de Exposição de Produtos Alimentares dos Países de
Língua portuguesa. O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, fez a apresentação
ao Presidente sobre os trabalhos de construção e andamento da Plataforma de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O Presidente, Xi Jinping,
concordou com as funções de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa desempenhadas por Macau, e salientou a grande potencialidade
de desenvolvimento dos países de língua portuguesa.
Na mesma ocasião, o Presidente, Xi Jinping, aproveitou para conversar, em mandarim,
com onze estudantes da Malásia, Coreia do Sul, Cabo Verde, Brasil e Portugal, manifestou
a sua atenção à situação de estudar e viver em Macau dos estudantes, à esperança de uma
vida de estudo feliz e tranquila em Macau, e ainda de um futuro onde podem utilizar e aplicar
os conhecimentos adquiridos. Durante a visita à Exposição de Construção e Desenvolvimento
Urbanos, o Presidente, Xi Jinping, reconheceu os resultados alcançados no desenvolvimento
urbano de Macau, desde o regresso de Macau à Pátria, manifestando ainda a expectativa pelo
futuro desenvolvimento urbano de Macau.

Cinco pontos altos alcançados por Macau na
aplicação do princípio de «um país, dois sistemas»
O Presidente, Xi Jinping, ao discursar no jantar de boas-vindas realizado à noite de 19, referiu
que, nos últimos 20 anos desde o regresso à Pátria, Macau tem registado um desenvolvimento
económico muito rápido e uma melhoria muito significativa do bem-estar da população. E, por
isso, considera que os compatriotas de Macau partilham maior dignidade e orgulho da grande
Pátria.
Na mesma ocasião, o Presidente, Xi, elogiou Macau por persistir em combinar os princípios
e requisitos de «um país, dois sistemas» com a realidade local, dotado de um espírito pioneiro
e criativo conseguiu que a aplicação desse mesmo princípio apresentasse cinco pontos altos,
designadamente o amor à Pátria e o amor a Macau, que constituem valores fundamentais de
toda a sociedade, a autoridade da Constituição e da Lei Básica que já está bem consolidada, o
sistema liderado pelo executivo que funciona sem sobressaltos, a atitude positiva e proactiva
para integrar o desenvolvimento nacional e a inclusão e a harmonia que fortalecem a coesão
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social, Xi Jinping disse estar convicto de que a concretização do princípio de «um país, dois
sistemas» com as características de Macau vai certamente obter mais sucessos e que os
compatriotas de Macau vão dar mais contributos para a realização do sonho chinês da grande
revitalização da nação chinesa.

Quatro esperanças formuladas pelo Presidente, Xi
Jinping, na cerimónia da tomada de posse de nova
equipa governativa
As cerimónias das comemorações do 20.º aniversário do regresso de Macau à Pátria e da
tomada de posse do V Governo realizaram-se solenemente, pelas 10h00 do dia 20, na Nave
Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau. Ho Iat Seng prestou juramento e fidelidade
perante o Presidente, Xi Jinping, e tomou posse como Chefe do Executivo do V Governo da RAEM,
seguido dos titulares dos principais cargos e do Procurador da RAEM que também procederam às
sessões de juramento e tomada de posse. Depois, os membros do Conselho Executivo da RAEM
prestaram juramento e fidelidade e tomaram posse perante o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
Na ocasião, o Presidente, Xi Jinping, proferiu um importante discurso, onde resumiu as
experiências do sucesso da prática de «um país, dois sistemas» em quatro pontos, formulando
ainda quatro esperanças para a RAEM. Primeiro, continuar a avançar e acompanhar o ritmo
da nova era, aumentar ainda mais o nível de governação da RAEM, atender às mudanças e
solicitações novas derivadas do desenvolvimento da governação de uma sociedade moderna,
promover as reformas de regimes de administração pública e de outras, elevar a eficiência da
governação do Governo, tomar sempre como o princípio básico, de actuar nos termos da lei na
governação da RAEM, aplicar e aproveitar de forma constante as novas ciências e tecnologias,
acelerar a construção de Macau numa cidade inteligente, promover uma decisão administrativa
mais científica, uma gerência social mais precisa e um serviço social mais eficaz.
Segundo, continuar a inovar e explorar, para impulsionar ainda mais o desenvolvimento
sustentável e saudável da economia de Macau, insistindo no objectivo estratégico de construção
de «Um Centro, Uma Plataforma, Uma Base», priorizando a elaboração do planeamento, dando
importância à coordenação, fazendo corresponder a realidade de Macau e as opções correctas
de direcção no avanço de projectos de grande proporção no âmbito da diversificação apropriada
da economia, concentrando os recursos políticos, humanos e financeiros, concretizando
activamente a circulação com a estratégia nacional de desenvolvimento, adquirir oportunidades
nas construções de «Uma Faixa, Uma Rota» e da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau,
aproveitar as suas próprias vantagens, reforçar a sua actual competitividade, enfatizando
a cooperação com Zhuhai na construção conjunta de Hengqin, para ampliar o espaço de
crescimento e injectar uma nova força dinâmica ao desenvolvimento de Macau a longo prazo.
Terceiro, insistir no princípio de priorizar o serviço aos cidadãos, assegurar e melhorar ainda
mais a vida dos residentes, reforçar a construção de infra-estrutura e instalações públicas de
acordo com as necessidades dos residentes e do desenvolvimento urbano, responder activamente
às atenções e solicitações dos residentes, resolver com mais eficácia os problemas destacados nas
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áreas da habitação, saúde, cuidados aos idosos e outras, aumentar ainda mais o grau educativo,
a fim de criar um regime de alto nível e melhores condições para o desenvolvimento dos jovens.
Quarto, continuar a manter a tolerância e a integração sociais e promover ainda mais a
estabilidade e harmonia sociais, insistir e prevalecer os valores nucleários de amor à Pátria
e amor a Macau, reforçar a união de forma mais ampla aos consensos sociais com vista a
construir Macau em conjunto, reforçar os trabalhos relativos às associações para consolidar
as tradições de união social e priorizar a consulta e o diálogo, resolver de forma apropriada os
conflitos sociais, salvaguardar conjuntamente a paz social, prevalecer as vantagens de Macau
de encontro ao intercâmbio entre as culturas chinesa e ocidental e incrementar o intercâmbio
cultural internacional.

Sinergias e Avanço, Mudanças e Inovação para
criar em conjunto o melhor futuro de Macau
Ao discursar na cerimónia da tomada de posse, o Chefe do Executivo do V Governo da
Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, salientou que o novo governo irá rever
seriamente a experiência de sucesso da aplicação do princípio «um país, dois sistemas» em
Macau nos últimos vinte anos, e atendendo à situação concreta local, continuar a aprofundar
a sua implementação com características de Macau.
Adiantou que os êxitos económicos e os progressos notáveis alcançados por Macau, ao
longo destes vinte anos, proporcionaram alicerces sólidos para o seu desenvolvimento, enquanto
o forte desejo dos residentes pelo desenvolvimento e bem-estar sociais constitui uma enorme
força propulsora ao desenvolvimento de Macau. Reiterou que as iniciativas de «Uma Faixa,
Uma Rota» e da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, implementadas no
quadro do aprofundamento da política de reforma do País e da sua maior abertura ao exterior,
trouxeram a Macau grandes oportunidades de desenvolvimento. Lembrou que no processo do
seu desenvolvimento, Macau tem como papel impulsionar a construção de «Um Centro, Uma
Plataforma e Uma Base», aprofundar a cooperação regional, em especial com a cidade de Zhuhai,
no que respeita à criação de novos mecanismos de cooperação para o desenvolvimento da Ilha
de Hengqin, e promover a diversificação adequada da sua economia. Frisou que devido ao seu
multiculturalismo, Macau possui vantagens únicas como ponte entre o oriente e o ocidente e
entre a China e os países de língua portuguesa.
Ho Iat Seng está convicto de que o futuro de Macau será promissor e a aplicação do
princípio «um país, dois sistemas» conhecerá resultados mais brilhantes, com o apoio e a
orientação do Governo Central, desde que saiba tirar pleno partido dos alicerces, da vitalidade,
das oportunidades, do posicionamento e das vantagens do seu desenvolvimento, tendo também
sempre em mente o lema «Sinergias e Avanço, Mudanças e Inovação». Acredita que Macau
seguirá junto com a Pátria o caminho de desenvolvimento rumo à prosperidade e à materialização
do sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa.
20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM│Macau, a minha cidade, o meu cartão-de-visita
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