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Macau - Livro do Ano, é uma publicação editada pelo Gabinete de Comunicação Social da
Região Administrativa Especial de Macau (GCS) tendo como objectivo servir de registo geral
e sistemático dos grandes eventos e da situação do processo de desenvolvimento político,
económico e sociocultural da Região. A quantidade, e qualidade, da informação disponibilizada
será certamente útil a todos quantos, independentemente dos seus interesses, queiram ter
um melhor conhecimento sobre Macau. Editado pelo GCS é uma publicação com periodicidade
anual a partir de 2002.
O livro está dividido em quatro partes, as prioridades da acção governativa do Governo, a
cronologia de acontecimentos, apresentação geral da Região Administrativa Especial de Macau,
e por ﬁm os anexos que dão informação útil complementar.
A apresentação geral da Região Administrativa Especial de Macau desta edição do Livro
do Ano regista os maiores desenvolvimentos em 2020 nas áreas administrativas, legislativa e
judiciária, para além de continuar a fornecer informação útil cobrindo quinze áreas: sistema
político e administrativo; justiça e sistema jurídico; relações externas; economia; turismo;
ordem pública; educação; cultura e desporto; saúde pública e assistência social; comunicação
social, comunicações e tecnologias da informação; solos, infra-estruturas, habitação e entidades
públicas; transportes; geograﬁa e população; religião e hábitos; e História. Em termos globais,
as informações sobre a RAEM apresentam-se de uma forma sistematizada e integrada.
A maior parte dos números e dados estatísticos publicados no Macau 2021 - Livro do
Ano, são essencialmente provenientes das diversas repartições do Governo de Macau, e da
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, e correspondem à situação nos ﬁnais de 2020.
Contudo alguns assuntos estão mais actualizados, reﬂectindo a realidade de Macau, tais como
os contactos e endereços dos órgãos do Governo e serviços públicos, apresentados em anexo,
e as informações relativas à validade dos vistos para os passaportes e títulos de viagem da
RAEM. Salvo indicação em contrário, a unidade monetária expressa é sempre a Pataca de Macau.
Tomando em consideração a popularidade da leitura em formato digital e tendo em
consideração a protecção ambiental, a partir de 2016, o Macau - Livro do Ano, tanto na
língua chinesa, como na portuguesa e na inglesa, deixaram de se publicar em papel. Contudo
continuamos a concentrarmo-nos no melhoramento da versão digital, acrescentando mais
informações, nomeadamente através de fotografias e vídeos, satisfazendo as necessidades
dos nossos leitores.
A Comissão Editora do Livro do Ano aproveita a oportunidade para manifestar o seu
mais profundo agradecimento a todos os serviços do Governo da RAEM, instituições públicas
e entidades de gestão pública que, com o seu grande apoio e colaboração, tornaram possível
esta edição facilitando, com os dados e informações prestados, o trabalho de compilação.
Naturalmente serão bem-vindas quaisquer sugestões ou comentários em relação a eventuais
erros, ou lapsos, que são inevitáveis, apesar da nossa equipa, no decurso do processo de
compilação e edição, ter efectuado repetidas revisões sobre o presente conteúdo.
A Comissão Editora do Livro do Ano
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