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Janeiro
1 - Os valores das pensões e subsídios do Regime da Segurança Social foram aumentados. A 

pensão para idosos e a pensão de invalidez foram ajustadas para 3740 patacas por mês, 
prevendo beneficiar cerca de 136 mil pessoas, enquanto os valores mínimos de índice de 
sobrevivência de agregado familiar de uma pessoa foram acrescentados para 4350 patacas 
por mês.

 - As “Metodologias Provisórias para Residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan participarem 
no Seguro Social no Interior da China” foram oficialmente implementadas.

 -  Por terem surgido em Wuhan casos de pneumonia com origem desconhecida, os Serviços 
de Saúde começou os testes de temperatura a passageiros de voos provenientes de Wuhan.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com a comissária do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da República Popular da China na Região Administrativa Especial de 
Macau, Shen Beili, tendo trocado opiniões sobre assuntos inerentes às relações externas 
da RAEM.

5 - Em resposta à ameaça epidemia de novo tipo de coronavírus, o Governo da RAEM decidiu 
aumentar o risco de alerta de Macau para o nível III (Grave). A secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, Ao Ieong U, convocou uma reunião interdepartamental para reforçar o 
trabalho de coordenação e alerta.

12 - Foram publicados os resultados do exame para admissão conjunta de 2020 dos estudantes 
recomendados de Macau nos cursos de licenciatura das instituições do ensino superior 
do Interior da China, tendo um total de 892 de entre 1065 estudantes participantes no 
exame sido admitidos, o que representou uma taxa de 83 porcento de admissão.

15 - A Direcção dos Serviços de Turismo referiu que, Macau registou, em 2019, mais de 39,4 
milhões de visitantes, com um aumento de 10,1 por cento em termo anual. Entretanto, 
houve um aumento tanto do número total de visitantes, como da Grande China, a par 
com os visitantes que não pernoitaram e os que pernoitaram.

21 - Foi publicado, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o despacho 
do Chefe do Executivo que criou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo 
Tipo de Coronavírus (a seguir designado Centro de Coordenação de Contingência), com 
atribuições de definir medidas de diferentes fases a adoptar de acordo com a intensidade 
da propagação das infecções do novo tipo de coronavírus, orientar e coordenar as acções 
das entidades públicas e privadas, no âmbito da prevenção, controlo e tratamento das 
infecções por novo tipo de coronavírus.

22 - Apareceu, em Macau, o primeiro caso importado de infecção pelo novo tipo de coronavírus. 
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A doente era uma turista proveniente de Wuhan com 52 anos de idade, que foi enviada para 
isolamento e tratada no Centro Hospitalar Conde de São Januário. As duas mulheres e um 
homem foram considerados como contactos próximos, pelo que foram encaminhados para 
o Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane para ficarem em isolamento e observação.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se com o chefe da equipa de peritos em 
doenças infecciosas da Comissão Nacional de Saúde da China e académico do Instituto de 
Engenharia da China, Zhong Nanshan, para auscultar as suas opiniões sobre as medidas 
de prevenção e controlo contra o novo tipo de coronavírus, esperando definir, de forma 
científica, as estratégias para o desenvolvimento das acções de prevenção e controlo 
durante o Ano Novo Lunar em Macau.

23 - Foi reaberto o Posto Fronteiriço de Wanzai (ilha da Lapa). A rota marítima entre Wanzai e 
o Porto Interior, que foi suspenso durante quatro anos, voltou a operar com prolongamento 
significativo do horário de passagem aduaneira e aumento de frequência dos barcos. Em 
27 de Março, devido à necessidade de controlo da epidemia, essa ligação marítima foi 
suspensa novamente e foi retomada em 19 de Agosto, mantendo-se um barco a cada 
hora nas primeiras duas semanas. 

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e a secretária para os Assuntos Socais e Cultura, Ao 
Ieong U, realizaram uma conferência de imprensa para apresentar medidas de prevenção 
e controlo da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus. Os postos fronteiriços 
de Macau e Zhuhai implementaram o controlo de temperatura. As pessoas com febre 
ficaram proibidas de passar o posto fronteiriço e isoladas no hospital local para serem 
diagnosticadas. O Governo da Região Administrativa Especial de Macau decidiu cancelar 
todos os grandes eventos organizados, no período do Ano Novo Lunar para evitar a 
concentração de pessoas.

 - O plano para assegurar fornecimento de máscaras aos residentes de Macau foi 
implementado. Os residentes e os trabalhadores não-residentes, com documentos de 
identificação, passaram a poder comprar dez máscaras por pessoa por um preço de oito 
patacas numa das 56 (acrescentadas posteriormente para 89) farmácias convencionais 
em Macau.

24 - A DSEJ anunciou que, após os feriados do Ano Novo Lunar, o reinício das aulas, nas 
escolas do ensino não superior de Macau, seria adiado e a Direcção dos Serviços do Ensino 
Superior anunciou também que as dez instituições do ensino superior e os cursos do ensino 
superior não-locais, que funcionavam em Macau, a data do início das aulas também seria 
adiada. 

26 - Os casos importados do novo tipo de coronavírus em Macau aumentaram para seis 
casos cumulativos, sendo todos de residentes de Wuhan. O Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que, a partir de 00h00 horas do dia 
27 de Janeiro, todos os não-residentes de Macau provenientes da província de Hubei e 
os não-residentes que se tivessem deslocado a esta 14 dias anteriores à sua entrada 
em Macau, deviam apresentar um atestado médico emitido por uma instituição médica 
competente, comprovando que não eram portadores da infecção do novo coronavírus, 



31

Cronologia de 2020

para entrar na fronteira de Macau. O Centro entrou em contacto com mais de mil turistas 
provenientes da província de Hubei que permaneciam em Macau. Caso não apresentassem 
sintomas suspeitos, foram aconselhados a sair de Macau e os que optaram por ficar em 
Macau, foram encaminhados para locais indicados para gestão uniformizada. Foi restrito 
o acesso aos casinos dos indivíduos que nos 14 dias anteriores à sua entrada na Região 
Administrativa Especial de Macau, tivessem visitado a província de Hubei.

27 - Os dois territórios da RAEM e Zhuhai ajustaram os horários de funcionamento para a 
passagem aduaneira do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco (incluindo o do Edifício de 
Saída e Entrada para Viajantes, e o para o Corredor da Saída e Entrada de Veículos) e 
do Posto Fronteiriço de Gongbei (incluindo o da Sala de Inspecção da Saída e Entrada de 
Viajantes, o de Corredor para a Entrada e Saída de Veículos, bem como o da Sala para 
Inspecção de Passageiros de Veículos), de 06h00-01h00 da madrugada seguinte actual 
para 06h00-22h00.

28 - Por despacho do Chefe do Executivo, os funcionários públicos ficaram dispensados de ir ao 
serviço nos dias 30 e 31 de Janeiro, de 3 a 7 e de 8 a 16 de Fevereiro, respectivamente 
e os serviços públicos do Governo prestou apenas serviços básicos de emergência ao 
exterior, a fim de reduzir o risco de propagação de epidemia.

 - O secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon, revelou na conferência 
de imprensa convocada pelo Centro de Coordenação de Contingência, que foi notificado 
pelo Governo Central da suspensão da emissão de vistos individuais para os cidadãos do 
Interior da China visitarem Macau.

30 - A partir de 30 de Janeiro até Março, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
designou seguintes hotéis para observação médica: a Pousada Marina Infante, o Hotel 
China Coroa d’Ouro, o Hotel Arte Regência, o Resort Grande Coloane, o Hotel Metrópole, 
o Hotel Tesouro, a Pensão Comercial San Tung Fong Ala Sul, o Hotel Grand Lapa, o Hotel 
Porto Grande, o Hotel Royal Dragon, o Hotel Jai Lai e o Hotel Sheraton Grand.

31 - O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, anunciou que o Governo da 
RAEM decidiu antecipar a atribuição dos montantes da comparticipação pecuniária para o 
mês de Abril de 2020, envolvendo 7,1 mil milhões de patacas, e que os estabelecimentos 
comerciais arrendados pelo Governo ficassem isentos do pagamento de rendas por 
um período de três meses. O Secretário apelou tanto aos proprietários como aos 
arrendatários para superarem em conjunto os momentos difíceis.

Fevereiro
2 - Foi confirmado o primeiro caso de um residente de Macau com infecção de novo tipo de 

coronavírus. A doente, uma aposentada com 64 anos de idade. O seu marido, um médico 
e uma enfermeira foram considerados como contactos próximos, pelo que estas três 
pessoas precisaram ficar em isolamento para a observação médica. Cerca de 300 pessoas 
necessitaram de acompanhamento do seu estado de saúde.



Macau 2021 Livro do Ano

32

3 - Entrou em vigor, com efeito imediato, o uso obrigatório de máscara dentro dos veículos de 
transporte público.

4 - Foi publicado, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, o Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 27 /2020, o qual indicava que, para evitar a transmissão do 
novo tipo de coronavírus em Macau, os recintos autorizados para a prática da actividade 
de jogo e outros estabelecimentos de entretenimento seriam encerrados, a partir das 
00h00do dia 5 de Fevereiro. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, anunciou, em conferência 
de imprensa que o referido encerramento se prolongaria por 15 dias.

 - Os parques, jardins, zonas de lazer, parques naturais e outras instalações sob a gestão do 
Instituto para os Assuntos Municipais eram temporariamente vedados ao acesso público, 
até novo aviso. Uma parte destas instalações foi reaberta ao público em 3 de Fevereiro, 
e geridas sob orientações dos Serviços de Saúde.

 - Foi suspenso totalmente o serviço de transporte marítimo entre Hong Kong e Macau 
(incluindo a rota para o Aeroporto Internacional de Hong Kong), sendo a ligação de 
transporte mantida apenas através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

5 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, emitiu uma carta aberta para agradecer a toda a 
população pela compreensão e apoio dado às tarefas do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau no âmbito da prevenção e combate à epidemia causada pelo novo tipo 
de coronavírus, na qual expressava também particular agradecimento aos profissionais de 
saúde e aos agentes da linha da frente pela sua dedicação no cumprimento dos deveres 
e pelo altruísmo demonstrado.

6 - O primeiro doente confirmado de infecção do novo tipo de coronavírus em Macau teve 
alta hospitalar.

10 - O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo 
intitulado «Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 12/2019 - Constituição da Macau 
Renovação Urbana, S.A.», aditando o seguinte conteúdo: “desenvolver projectos fora da 
RAEM para melhorar a qualidade e o ambiente habitacional dos residentes de Macau”, com 
vista a criar condições legais para que a Macau Renovação Urbana, S.A. possa construir 
o “Novo Bairro de Macau” e desenvolver outros projectos similares no futuro. O projecto 
propunha-se entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

13 - O vice-presidente e secretário-geral da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês 
(CCPPC), Xia Baolong, foi nomeado para acumular as funções do director do Gabinete 
para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, enquanto o director 
do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de 
Hong Kong, Luo Huiming e o director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central 
na Região Administrativa Especial de Macau, Fu Ziying foram nomeados para acumular 
as funções de subdirectores do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto 
do Conselho de Estado.

 - O Governo da RAEM lançou um conjunto de medidas de assistência económica para aliviar 
a pressão económica de residentes e vários sectores, incluindo: reduzir impostos e taxas; 
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promover a assistência e bonificação de juros para pequenas e médias empresas; reforçaras 
medidas em prol do bem-estar da população, atribuir mais um vale de saúde, no valor 
de 600 patacas e subsidiar todas as tarifas de energia eléctrica e de água das unidades 
habitacionais dos residentes de Macau, por um período de três meses; implementar a 
iniciativa de “oferta de trabalho em vez de dar subsídios” e atribuir a cada residente cupões 
electrónicos de consumo com valor nominal de 3000 patacas, entre outras. As referidas 
medidas e mais a comparticipação pecuniária representaram uma verba orçamental de 
27 mil milhões de patacas.

16 - Abriu ao uso experimental do público a aplicação telemóvel de declaração pessoal de saúde 
electrónica.

17 - Os serviços públicos do Governo da RAEM reabriram com alguns serviços e atendimentos 
básicos. Os residentes para acederem a estes espaços deviam preencher as suas 
declarações pessoais de saúde.

 - O Governo da RAEM anunciou que, a partir de 00h00 do dia 20 de Fevereiro, todos os 
trabalhadores não-residentes, que tivessem estado no Interior da China nos 14 dias 
anteriores à sua entrada em Macau, seriam sujeitos a uma observação médica num local 
de Zhuhai indicado pela autoridade competente de saúde de Macau. Após a conclusão 
de observação médica e com o “Documento Comprovativo de Conclusão de Observação 
Médica” emitido pela autoridade de saúde de Zhuhai, estes indivíduos poderiam entrar 
directamente em Macau. Os casinos do território iriam retomar actividade a partir das 
00H00 do dia 20 Fevereiro.

20 - O Governo da RAEM anunciou que, a partir das 00:00 do dia 20 de Fevereiro, as pessoas, 
que entrassem em Macau, consideradas de elevado risco ou que fossem provenientes 
de áreas com alta indecência de coronavírus (Covid-19) seriam submetidas à  inspecção 
médica.

 - Um total de 29 casinos na RAEM retomou o funcionamento pela madrugada enquanto os 
restantes 12 casinos solicitaram o adiamento da abertura das suas instalações.

 - As duas rotas de transporte marítimo de passageiros entre o Terminal Marítimo do Porto 
Exterior e o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e Shekou em Shengzhen foram 
suspensas até 10 de Setembro.

26 - De acordo com os dados divulgados pela Autoridade Monetária de Macau, os rendimentos 
dos investimentos da Reserva Financeira da RAEM em 2019 atingiram a 30,2 mil milhões 
de patacas, correspondendo a uma rentabilidade anual de 5,6 por cento, um novo recorde 
desde a criação da Reserva Financeira em 2012.

Março
2  - De acordo com o despacho do Chefe do Executivo, era levantada a medida especial adoptada 

nos termos da alínea 2) do n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 27/2020.  Assim, 
os respectivos estabelecimentos tais como bares, estabelecimentos do tipo health club 



Macau 2021 Livro do Ano

34

e karaokes seriam reabertos a partir das 00h00 horas. Os serviços públicos do Governo 
da RAEM iriam retomar o funcionamento total e os cidadãos que para acederem a estes 
espaços deviam exibir as suas declarações pessoais de saúde e efectuar a medição de 
temperatura corporal.

5 - O Governo da RAEM lançou a medida de subvenção para o pagamento das tarifas de água e 
de energia eléctrica, por um período de três meses, dirigida às empresas e estabelecimentos 
comerciais, sendo o valor máximo a subsidiar mensalmente para cada estabelecimento 
comercial de três mil patacas no que respeita à água e dez mil patacas no que respeita à 
electricidade.

6 - Os dez doentes infectados com Covid-19 recuperaram e tiveram alta hospitalar. Macau, 
registava zero (0) casos, zero (0) casos graves, zero (0) casos fatais e não havia nenhuma 
infecção nos hospitais em Macau.

7 - O Governo da RAEM enviou um voo fretado até ao Aeroporto Internacional de Wuhan para 
trazer 59 residentes de Macau que se encontravam retidos naquela cidade. Os residentes 
regressados de Wuhan seriam observados e ficando em isolamento por 14 dias.

8 - O Programa para assegurar fornecimento de máscaras a residentes de Macau foi estendido 
aos estudantes de Macau que prosseguem estudos no exterior.

13 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, teve um 
encontro com o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, e respectiva delegação, 
onde abordaram o incentivo à construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, 
o aprofundamento da cooperação entre as duas regiões e, em especial, trocaram opiniões 
sobre a Zona de cooperação aprofundada entre a província de Guangdong e Macau, em 
Hengqin (ilha da Montanha).

15 - Foi aumentado em Macau um novo caso importado de infecção por novo tipo de coronavírus 
(COVID-19), tendo batido o registo de Macau de 40 dias contínuos sem novos casos de 
infecção por novo tipo de coronavírus. A doente do sexo feminino com 26 anos de idade, 
era trabalhadora não-residente de nacionalidade coreana. 

 - O Governo da RAEM anunciou que iria enviar, de 17 a 22 de Março, autocarros para trazer 
residentes e estudantes de Macau que regressassem a Macau via Aeroporto Internacional 
de Hong Kong. Estes seriam submetidos a uma observação médica por um período de 14 
dias. Posteriormente, o âmbito de registo para ser alvo da medida foi alargado dos países 
europeus e americanos para todos os países do mundo, e a data de limite para o registo 
também foi prolongada para 31 de Março. 

 - A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais lançou a primeira fase do Plano 
de formação subsidiada. Os indivíduos podiam inscrever-se para participar nas sete 
modalidades de cursos da primeira fase, recebendo um subsídio de formação até 6656 
patacas após a conclusão da formação.

16 - O Governo da RAEM decidiu que, a partir das 00h00 do dia 17 de Março, passaria a ser 
exigido a todos os residentes de Macau, trabalhadores não-residente e visitantes que 
tivessem estado em países ou regiões fora da China (não incluindo o Interior da China, 
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Hong Kong e Taiwan), nos 14 dias anteriores à entrada em Macau, seriam, quando da 
entrada em Macau pelos postos fronteiriços de Macau, sujeitos a observação clínica em 
locais designados durante 14 dias, conforme o julgamento e pedido dos Serviços de Saúde.

 - Foi publicado, em Boletim Oficial, o Regulamento Administrativo - Plano de Bonificação 
de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias Empresas. Segundo o qual, as 
PME de Macau qualificadas podiam requerer a bonificação de juros, tendo o limite máximo 
do montante do crédito bonificado sido de dois milhões de patacas e cujo limite máximo 
da taxa anual de juro era de quatro por cento, sendo o prazo máximo de bonificação de 
três anos.

17 - Foi publicado, em Boletim Oficial, o despacho do Chefe do Executivo, declarando-se 
a proibição, a partir das 00h00 do dia 18 de Março, da entrada em Macau a todas as 
pessoas não-residentes, à excepção dos residentes do Interior da China, da Região 
Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan, bem como de titulares do 
título de identificação de trabalhador não-residente.

18 - Os governos de Macau e de Zhuhai realizaram, pelas 00h00 horas, no Novo Edifício do Posto 
Fronteiriço de Hengqin (ilha de Montanha), a cerimónia de entrega da área de inspecção 
de passageiros da Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de 
Hengqin e das suas zonas contíguas, sob jurisdição da Região Administrativa Especial de 
Macau (RAEM). O Posto Fronteiriço de Hengqin foi assim inaugurado oficialmente em 18 
de Março, onde sendo implementado o modelo de “Inspecção Fronteiriça Integral”.

19 - Em resposta à contínua propagação da epidemia de Covid-19 no Sudeste Asiático, o 
Governo da RAEM ajustou a política de entrada, determinando, a partir das 00h00 do dia 
19 de Março, a proibição de entrada na Região Administrativa Especial de Macau de todos 
os titulares do título de identificação de trabalhador não-residente, com exclusão dos 
portadores do título de identificação de trabalhador não-residente do Interior da China, 
da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan.

20 - A partir do dia 1 de Abril, como primeira fase, uma parte das turmas de seis instituições 
do ensino superior em Macau reiniciaram de forma condicional as aulas, envolvendo 22 
cursos e 684 estudantes, que representavam 7,3 por cento e 1,9 por cento de todas as 
instituições do ensino superior em Macau respectivamente.

24 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, anunciou, na conferência de imprensa que, a partir 
das 00:00 horas do dia 25 de Março, todos os estrangeiros e os indivíduos do Interior 
da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan que 
tivessem estado em países estrangeiros nos 14 dias anteriores à sua entrada em Macau, 
seriam proibidos de entrar em Macau e todos os indivíduos que tivessem estado na Região 
Administrativa Especial de Hong Kong ou na região de Taiwan nos 14 dias anteriores à 
sua entrada em Macau seriam sujeitos à observação médica por um período de 14 dias. 
Foi suspenso o serviço de trânsito no Aeroporto Internacional de Macau.

26 - O Gabinete do Comando Provincial de Prevenção e Controlo de Epidemias de Guangdong 
anunciou que, a partir das 06h00 horas de 27 de Março, todas as pessoas (incluindo as 
das regiões de Hong Kong, Macau e Taiwan, e passageiros em trânsito), que entrassem 
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pelos postos fronteiriços de Guangdong estariam submetidos a testes de ácido nucleico e 
ficariam em isolamento centralizado por 14 dias para a observação médica.

27 - O Conselho de Estado nomeou a senhora Yan Zhichan subdirectora do Gabinete de Ligação 
do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau.

31 - O Grupo de Trabalho de Prevenção e Controlo Conjuntos Zhuhai-Macau anunciou ter 
recebido o aviso do Comando da Prevenção e Controlo da Situação de Epidemia do Novo 
Tipo de Coronavírus do município de Zhuhai de que, a partir das 10h00 do dia 2 de 
Abril, à excepção dos veículos para transporte de mercadorias, dos serviços públicos 
de contingência, fúnebres e com matrícula única de Macau para entrada em Hengqin e 
Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, ficariam temporariamente impedidos de 
entrar em Zhuhai os veículos que tivessem matrícula dupla de Guangdong e Macau ou a 
matrícula das três regiões. 

Abril
4 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e os secretários cumpriram, às 10h00, na Sede do 

Governo, três minutos de silêncio em tributo aos heróis que sacrificaram a vida na luta 
contra a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e aos compatriotas 
falecidos. Além disso, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau emitiu 
instruções para a colocação das bandeiras nacional e da RAEM a meia haste, durante o 
período de luto nacional, em todos os organismos governamentais, órgãos legislativos e 
judiciais, representações no exterior, escolas, bem como, instalações e locais públicos, 
sendo que todas as actividades públicas de entretenimento e de carácter celebrativo ou 
festivo foram suspensas. 

6 - Em articulação com o trabalho de prevenção e controlo de epidemia da pneumonia 
causada pelo novo tipo de coronavírus foi suspensa, a partir de 00h00 horas, a operação 
de autocarro de transporte da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, até novo aviso. Todo o 
transporte público entre Hong Kong e Macau ficava completamente cortado.

8 - O Governo da RAEM anunciou as medidas de apoio económico após a segunda fase da 
epidemia, que envolveram 13,6 mil milhões de patacas, incluindo a atribuição de um 
subsídio único de 15.000 patacas aos empregados locais qualificados, dar assistência 
financeira de 10.000 patacas aos indivíduos com profissões liberais e fornecer subsídios 
de 15.000 a 200 mil patacas para as empresas com base no número de empregados e 
atribuir a todos os residentes de Macau mais um subsídio de consumo no valor de 5000 
patacas (cartão de consumo electrónico). Em 23 de Abril, a proposta orçamentária alterada 
foi aprovada em especialidade pela Assembleia Legislativa.

9 - Os representantes de Zhuhai e Macau assinaram, através de vídeo, o contrato de 
transmissão do direito de uso dos terrenos destinados ao projecto de “Novo Bairro de 
Macau” em Hengqin, cabendo à Macau Renovação Urbana, S.A., uma instituição pública 
de capital total detido pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, elaborar 
o planeamento do terreno e construir o projeto. 
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12 - Conforme o aviso da parte de Zhuhai, os determinados grupos de pessoas que asseguravam 
a normal vida produtiva de Macau, eram temporariamente dispensados da medida de 
ser submetidos à observação médica de quarentena concentrada pelo período de 14 dias, 
porém, foram-lhes aplicados o teste do ácido nucleico e uma rigorosa e intensificada 
gestão do estado de saúde durante todo o procedimento, garantindo um acompanhamento 
cerrado.

14 - Iniciou-se a distribuição dos cartões de consumo electrónicos. Os cidadãos puderam dirigir-
se a 150 postos de atendimento instalados nos serviços públicos do Governo e nos bancos 
para o levantamento do Cartão de Consumo Electrónico carregado com 3000 patacas.

15 - Foi inaugurada a exposição virtual de fotografias subordinada ao tema “Introdução da 
Segurança Nacional nas Escolas”, organizada pelo Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau.

16 - O exame conjunto do ano lectivo 2020/2021 para a admissão a quatro estabelecimentos 
do ensino superior de Macau decorreu durante quatro dias consecutivos.

17 - O Instituto para os Assuntos Municipais lançou, em Maio, mais de 60 obras municipais 
principais, com o custo total de mais de 100 milhões de patacas, prevendo a criação de 
mais de 700 postos de trabalho.

20 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, apresentou, à Assembleia Legislativa, o Relatório das 
Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2020 e respondeu em seguida às 
perguntas dos jornalistas, em conferência de imprensa.

 -  A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude lançou o Plano de Máscaras Infantis do 
Registo Central, beneficiando um total de 6400 crianças.

 21 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na sessão plenária da Assembleia Legislativa 
para responder às perguntas dos deputados sobre o Relatório das Linhas de Acção 
Governativa para o Ano Financeiro de 2020.

22 - O Centro de Inovação e Empreendedorismo da Universidade de Macau recebeu aprovação 
para aderir ao Sistema Nacional de Espaço de Inovação e Empreendedorismo do Público 
da China.

25 - A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude anunciou que, a partir do dia 27, iria 
realizar em fases os testes gratuitos de ácido nucleico para pessoal docente e não docente 
e alunos transfronteiriços, que envolveram cerca de cinco mil pessoas.

Maio
1 - Zhuhai e Macau anunciaram em simultâneo que, a partir das 06h00 do dia 3 de Maio, as 

pessoas que passassem pelo Posto Fronteiriço Zhuhai-Macau para ir às escolas, seriam 
dispensadas temporariamente da observação médica e isolamento centralizado. Os alunos 
com menos de 18 anos de idade podiam ser acompanhados por um dos pais na deslocação, 
bastando apresentar certificados válidos e documentos do teste de ácido nucleico emitidos 
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nos últimos sete dias na passagem fronteiriça.

3 - Foi activado o “Código de Saúde de Macau”.

 - Os postos fronteiriços das Portas de Cerco e da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau retomaram 
o horário original de passagem aduaneira.

4 - Estudantes do ensino secundário complementar e geral reiniciaram aulas respectivamente 
em 4 e 11 de Maio, enquanto alunos de quarto ao sexto ano e do primeiro ao terceiro ano 
do ensino primário retomaram aulas em 25 e 1 de Junho, respectivamente.

7 - Foi implementado em Macau o “Plano de Teste de Ácido Nucleico de COVID-19 em Macau” 
que se destinava aos residentes e estudantes de Macau com necessidades de passagem 
fronteiriça. Cada teste era válido para sete dias.

 - A Polícia Judiciária de Macau e a polícia do Interior da China desmantelaram, pela primeira 
vez, um grupo criminoso de burla de namoro online encabeçado por residentes de Macau, 
tendo a PJ detido dois homens locais suspeitos. O crime envolveu cerca de 2.900.000 
patacas em burlas.

13 - Com o apoio da Comissão Nacional de Saúde, a Equipa Internacional de Emergência Médica 
da China (Macau) disponibilizou cinco membros para integrarem a Equipa Nacional de 
Resgate Médico de Emergência do Governo Chinês, composto por especialistas médicos 
de Chongqing, que se deslocou à Argélia e ao Sudão sucessivamente para participar nos 
trabalhos de emergência médica internacional de combate à Covid-19.

15 - As 16 bibliotecas sob a tutela do Instituto Cultural retomaram totalmente o funcionamento.

19 - Os 35 doentes do novo tipo de coronavírus confirmados na 2.ª fase da epidemia recuperaram 
e todos tiveram alta hospitalar.

20 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, deslocou-se a Pequim para assistir à abertura da 3.ª 
Sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional.

21 - Foi aberta a 3.ª Sessão do 13.º Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do 
Povo Chinês. O presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo 
Chinês, Wang Yang, referiu, no relatório sobre o trabalho do Comité Permanente, apoiar os 
membros do Comité Nacional da CCPPC de Hong Kong para se manifestarem activamente, 
reunir a energia positiva no sentido de travar a violência e caos e restaurar a ordem, bem 
como divulgar a prática bem sucedida de “um país, dois sistemas” em Macau.

24 - O membro da Comissão Permanente do Bureau Político do Comité Central do PCC e vice-
primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng, participou, respectivamente nas 
reuniões de apreciação da delegação dos deputados de Hong Kong e da delegação de Macau 
à Assembleia Popular Nacional, nas quais comunicou com deputados de Hong Kong e de 
Macau à Assembleia Popular Nacional, reconhecendo plenamente o trabalho do Governo 
da RAEM na prevenção de epidemias e na defesa da segurança nacional.

25 - De acordo com o “Relatório Anual da Associação Internacional sobre o Mercado de 
Congressos Internacionais 2019”, publicado pela Associação Internacional de Congressos 
e Convenções (ICCA), Macau subiu o seu posicionamento em várias categorias, 
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nomeadamente no ranking das cidades mundiais, Macau ascendeu à 48.ª posição, e 
no ranking das cidades da Região Ásia-Pacífico ocupava a 12.ª posição, reflectindo as 
vantagens e atracções de Macau no mercado de convenções internacionais.

26 - Entrou oficialmente em vigor a Lei n.º 8/2020 (Alteração à Lei n.º 7/2008 - Lei das 
Relações de Trabalho). As alterações compreendem principalmente o seguinte: a licença 
de paternidade foi aumentada para 70 dias, e foi criada a licença de paternidade de cinco 
dias úteis para o marido.

 - O Doutor Stanley Ho faleceu em Hong Kong. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, o vice-
presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Ho 
Hau Wah, e o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa 
Especial de Macau enviaram, respectivamente cartas ou telegramas de condolência à 
família, expressando o seu profundo pesar pelo falecimento do Doutor Stanley Ho. 

Junho
2 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, deslocou-se 

a Cantão, onde teve um encontro com o secretário do Comité Provincial de Guangdong do 
Partido Comunista Chinês (PCC), Li Xi, e o governador provincial, Ma Xingrui, para abordar 
assuntos sobre impulsionar a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, 
aprofundar mais a cooperação bilateral entre Guangdong e Macau, acelerar a construção 
da Zona de cooperação aprofundada entre a província de Guangdong e Macau e promover 
a cooperação na prevenção e controlo epidémico.

6 - O Governo da RAEM lançou a plataforma electrónica “Vamos! Macau!” para ajudar os 
comerciantes locais na divulgação gratuita de informações promocionais a fim de estimular 
o consumo.

 - As nove piscinas na dependência do Instituto do Desporto foram reabertas ao público com 
o horário de funcionamento ajustado e limitação de número de utentes.

11 - Iniciou-se o pedido de requerimento para o sistema de “Pedido de isenção da observação 
médica de isolamento por 14 dias para os residentes de Macau que pretendem entrar em 
Zhuhai”. 

13 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, plantou um pé de Machilus chinensis, no Trilho da 
Taipa Pequena e presidiu à cerimónia de descerramento de uma placa.

 - O Instituto para os Assuntos Municipais cooperou com o Instituto Cultural para incluir árvores 
antigas privadas na Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas de Reconhecido Valor. As 
quatro árvores antigas privadas do primeiro grupo de árvores antigas inseridas na Lista 
localizam-se no antigo Templo de Kun Iam.

17 - Foi lançado o programa turístico local “Vamos! Macau! Excursões Locais”, coordenado pela 
Direcção dos Serviços de Turismo e patrocinado pela Fundação Macau. Cada participante na 
excursão pôde receber um subsídio no valor de 280 patacas e o valor máximo de subsídio 
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foi de 560 patacas.

 - Entrou em funcionamento o serviço especial de transporte marítimo entre Macau e o 
Aeroporto Internacional de Hong Kong, por um período de um mês, que prestou serviços 
duas vezes por dia, de forma a facilitar o regresso a Macau dos residentes de Macau 
retidos no exterior e o regresso aos seus locais de origem dos indivíduos de fora retidos 
em Macau. Até 16 de Julho, um total de 1767 pessoas voltaram a Macau.

19 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, recebeu 
o secretário para a Segurança da Região Administrativa Especial de Hong Kong, John Lee 
Ka-chiu, tendo trocado opiniões sobre o regime jurídico da defesa da segurança nacional 
e o mecanismo de aplicação, bem como partilharam experiências na prevenção e combate 
à epidemia.

 - Foi publicado, em Boletim Oficial, o despacho do Chefe do Executivo, determinando que 
todos os titulares de título de identificação de trabalhador não-residente poderiam entrar 
na RAEM, a partir das 06h00 do dia 22 de Junho, com isenção da observação médica de 
isolamento por 14 dias desde que reunissem as condições de terem domicílio permanente 
em Zhuhai, serem portador de certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico 
emitido nos últimos sete dias pela autoridade sanitária ou instituições reconhecidas pela 
município de Zhuhai e apresentarem o Código de Saúde de Macau exibido ser verde.

22 - Foi publicado, em Boletim Oficial, o despacho do Chefe do Executivo, declarando que o 
valor orçamentado dos serviços e organismos não devia exceder o valor constante no 
Orçamento do ano económico de 2020, aprovado e deduzido de dez por cento das despesas 
correntes.

23 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau, o Gabinete de Ligação do Governo 
Popular Central na RAEM e o governo da província de Guizhou realizaram uma reunião e 
uma cerimónia de assinatura de acordos de apoio a projectos específicos. A reunião foi 
realizada por videoconferência. No evento foram assinados nove acordos de projectos 
entre RAEM e Congjiang, Guizhou.

27 - A Estrutura de Protecção Civil realizou o exercício de protecção civil “Peixe de Cristal 2020”, 
contando com a participação de 2383 pessoas.

30 - O Instituto Cultural incluiu 55 novas manifestações no inventário do património cultural 
intangível. Assim, o inventário do património cultural intangível abrangia um total de 70 
manifestações, incluindo o lote de novas manifestações e o primeiro lote de itens inscritos 
em 2017.

Julho
1 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com Zhong Nanshan, membro da 

Academia Chinesa de Engenharia, director clínico do Centro de investigação para doenças 
respiratórias e chefe da equipa de peritos em doenças infecciosas da Comissão Nacional de 
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Saúde da China, no qual foram abordados temas como a promoção das novas indústrias 
e de tecnologias inovadoras, a investigação científica e o desenvolvimento da indústria 
da medicina tradicional chinesa.

6 - A partir das 08h00 horas, a isenção de observação médica em Zhuhai para residentes de 
Macau foi alargada a nove cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. No dia 
15, foi decidido mediante a comunicação e coordenação entre os governos de Guangdong 
e Macau que, a partir das 06h00, as pessoas que entrassem em Guangdong pelos postos 
fronteiriços de Zhuhai-Macau, não estariam mais sujeitas ao isolamento para a observação 
médica centralizada de 14 dias, sendo o seu âmbito de actividades limitado a nove cidades 
na província de Guangdong. A partir do dia 29, o âmbito de atividades foi alargado para 
a toda a província de Guangdong.

13 - A partir das 12h00 horas, todos os passageiros que apanhassem autocarros de transporte 
da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, com a partida de Hong Kong e destino Macau deviam 
apresentar o certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico de COVID-19 e 
submeter-se à observação médica por um período de 14 dias.

14 - A partir das 06h00 horas, os passageiros de embarcações de transporte de passageiros e 
de aeronaves, que partissem de Macau, deviam apresentar o certificado do teste de ácido 
nucleico negativo emitido nos últimos sete dias. 

15 - A partir das 00h00 horas, todos os visitantes dos casinos passaram a ter de efectuar a 
medição de temperatura corporal e apresentar o código de identificação de saúde e de 
certificado de teste de ácido nucleico negativo válido. 

19 - A partir das 06h00 horas, os trabalhadores não-residentes do Interior da China deviam 
ser portadores de certificado do teste de ácido nucleico com resultado negativo e de 
código de saúde verde, para entrarem no território, não necessitando, porém, de estarem 
submetidos à observação médica.

20 - A Direcção dos Serviços de Turismo acrescentou dez novos itinerários ao programa turístico 
“Vamos! Macau! Excursões Locais”: sete comunitárias e de lazer, três.

22 - O Centro de Coordenação de Contingência de Macau anunciou que, relativamente aos 
veículos privados e com dupla matrícula de Guangdong e Macau, a partir de 06h00 de 
4 de Julho, a quota diária de pedidos de entrada de veículos seria de 700 (válido para 
sete dias), que foram apreciados pelo Governo da RAEM e após confirmados pela cidade 
de Zhuhai, foi elaborada uma lista para a respectiva gestão. As áreas de circulação dos 
veículos após a entrada no Interior da China limitaram-se a nove cidades, nomeadamente 
Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing. 
Em 4 de Agosto, a quota diária de pedidos para a passagem alfandegária de veículos com 
dupla matrícula de Guangdong e Macau foi aumentada para 1400 por dia, e as áreas de 
circulação dos veículos foram alargadas para toda a província de Guangdong. Em 26 de 
Agosto, os postos fronteiriços de Zhuhai-Macau terrestres, incluindo o Posto Fronteiriço 
de Hengqin na zona de Macau, Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e 
Posto Fronteiriço das Portas de Cerco foram abertos à circulação dos veículos com dupla 
matrícula de Guangdong e Macau.
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23 - O Conselho Executivo concluiu a discussão do projecto do regulamento administrativo do 
“Sistema de avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do regime escolar 
local”. O diploma legal define as formas de avaliação e as disposições de transição e retenção 
de ano das escolas, estipulando as seguintes disposições relativas à “retenção de ano”: 
do primeiro ao quarto ano do ensino primário, não há lugar à retenção de ano do aluno, 
não podendo as escolas exigir que os mesmos repitam o ano; a taxa de retenção global, 
no quinto e no sexto ano do ensino primário, não pode ser superior a quatro por cento; 
a taxa de retenção global, no ensino secundário geral, não pode ser superior a oito por 
cento.

30 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, o secretário do Comité Municipal de Zhuhai do Partido 
Comunista Chinês (PCC), Guo Yonghang, e o subsecretário do Comité Municipal de Zhuhai 
e presidente do município de Zhuhai, Yao Yisheng, realizaram uma reunião de trabalho 
em Macau. Na ocasião, foram trocadas opiniões sobre vários temas, nomeadamente 
a aceleração da concretização do projecto da Zona de cooperação aprofundada entre 
Guangdong e Macau (Hengqing), o aprofundamento da cooperação entre Zhuhai e a 
Região Administrativa Especial de Macau, bem como o reforço da cooperação bilateral na 
prevenção da epidemia.

31 - O período de cada ronda do “Plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau” 
foi ajustado para 30 dias, podendo cada pessoa adquirir com 24 patacas 30 máscaras por 
uma vez, em cada ronda.

Agosto
1 - A 2.ª fase do plano de subsídio de consumo (cartão de consumo electrónico) foi iniciada, 

sendo atribuído a cada residente qualificado um subsídio de consumo no valor de 5000 
patacas, com prazo de utilização até 31 de Dezembro de 2020. 

4 - A partir das 06h00 horas, todos os indivíduos, que entrassem em Macau provenientes de 
Hong Kong, deviam possuir um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico 
emitido nas últimas 72 horas (a 7 do mesmo mês, a norma foi alterada para o certificado 
emitido nas últimos 24 horas), mantendo-se inalterada a observação médica por 14 dias. 
Além disso, seria adoptada uma gestão em circuito fechado para todos os tripulantes que 
desembarcavam em Macau em navios de carga entre Macau e Hong Kong.

6 - Entraram em funcionamento 800 câmaras referentes à 4.ª fase do Sistema de Videovigilância 
da Cidade de Macau (vulgarmente conhecido por Sistema “Olhos no Céu”).

7 - Organizada pelo Governo da RAEM e pela Organização das Cidades Património Mundial, a 
Cerimónia de Afiliação da Região Administrativa Especial de Macau na OWHC foi realizada 
por videoconferência em Macau. Durante a cerimónia, a OWHC atribuiu o certificado da 
organização à RAEM. Após Suzhou e Dujiangyan, Macau tornou-se assim na terceira cidade 
chinesa a aderir à OWHC.

11 - O Comité Permanente da 13.ª Assembleia Popular Nacional aprovou, na sua 21.ª reunião, 
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a decisão do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional que autorizou o Conselho 
de Estado para realizar o trabalho piloto no sentido de permitir aos profissionais da 
justiça de Hong Kong e advogados de Macau a obter habilitações de exercício e a operar 
a profissão de advogado nas nove cidades da Região da Grande Baía de Guangdong-Hong 
Kong-Macau. O prazo de trabalho piloto é de três anos.

12 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o ministro do Comércio, Zhong 
Shan, no qual trocaram opiniões sobre o apoio ao desenvolvimento económico de Macau e 
a promoção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin.

 - No contexto de que a situação geral da epidemia tendia a melhorar-se, tanto no Interior da 
China como em Macau, o Departamento de Migração da Administração de Segurança Pública 
de Zhuhai retomou a emissão de visto individual para viajar a Macau aos residentes de 
Zhuhai. A partir de 26 de Agosto, o Departamento de Migração da Administração Provincial 
de Segurança Pública de Guangdong retomou a emissão de visto individual para viajar a 
Macau aos residentes da província de Guangdong e em 23 de Setembro, os Departamentos 
de Migração da Administração de Segurança Pública de todo o país retomaram a emissão 
de visto individual para viajar a Macau aos residentes do Interior da China.

13 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o ministro dos Recursos Hídricos, 
E Jingping, no qual foi abordado o tema da segurança e abastecimento de água em Macau, 
entre outros.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o governador do Banco Popular 
da China, Yi Gang, e o vice-governador do Banco e director da Administração Estatal de 
Divisas Estrangeiras, Pan Gongsheng, em Pequim, no qual foram trocadas opiniões sobre 
a cooperação na área financeira, entre outros temas.

14 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o vice-ministro da Segurança 
Pública e director da Administração Nacional de Imigração, Xu Ganlu, no qual foram trocadas 
opiniões sobre diversificação adequada da economia de Macau, maior conveniência na 
passagem das fronteiras e combate aos crimes transfronteiriços.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o director da Administração 
Geral da Alfândega, Ni Yuefeng, durante o qual trocaram opiniões sobre o combate à 
epidemia e a concretização da cooperação aprofundada em Hengqin, entre outros temas.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, encontrou-se com o director da Administração Tributária 
do Estado, Wang Jun, no qual abordaram a questão da construção da Zona de cooperação 
aprofundada entre Macau e Guangdong em Hengqin, políticas de benefícios fiscais, entre 
outros temas.

16 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o director da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng, no qual abordaram temas sobre a promoção 
da diversificação adequada da economia de Macau, a Zona de cooperação aprofundada 
entre Guangdong e Macau em Hengqin, entre outros.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o secretário do Comité do Partido 
e presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho 
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de Estado, Hao Peng. Ambas as partes trocaram opiniões sobre como as empresas estatais 
e centrais promoviam o desenvolvimento da economia de Macau, o impulso conjunto na 
construção da Zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, 
entre outros temas.

17 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o ministro das Finanças, Liu 
Kun, no qual abordaram temas sobre a promoção da diversificação adequada da economia 
de Macau, a Zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, 
entre outros.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o director da Comissão Nacional 
de Saúde, Ma Xiaowei, tendo trocado opiniões sobre os trabalhos de prevenção e combate 
à COVID-19 em Macau e sobre a futura cooperação.

19 - Sob a influência do tufão “Higos”, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos emitiu 
o sinal n.º 10 e o aviso de storm surge vermelho. O Centro de Operações de Protecção 
Civil evacuou 2700 residentes das zonas baixas para locais seguros. Foram registados 
mais de 200 incidentes com 15 feridos, não havendo desastres graves.

26 - Teve lugar a Cerimónia do início da obra com a cravação da primeira estaca da quarta 
Ponte Marítima Macau-Taipa, marcando-se o arranque oficial da sua construção.

28 - Foi inaugurado oficialmente, no Parque Industrial de Ciência e Tecnologia da Medicina 
Tradicional Chinesa da Cooperação Guangdong-Macau, o Centro de Investigação de 
Tecnologia e Política da Medicina Tradicional Chinesa Guangdong-Hong Kong-Macau, 
estabelecido conjuntamente pela Administração Provincial de Medicamentos de Guangdong, 
pelo Instituto de Economia Farmacêutica do Sul da China da Administração Estatal de 
Medicamentos e pelo Parque Industrial de Ciência e Tecnologia da Medicina Tradicional 
Chinesa da Cooperação Guangdong-Macau.

Setembro
1 - Abriu a inscrição, por requerimento, para o Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo 2020 a 2023. O novo Programa assente nos princípios orientadores de aumento 
de requisitos para o pedido e da verificação rigorosa. 

 - O Governo da RAEM cooperou com a Tencent, Alibaba e Air Macau para lançar o Plano de 
alargamento da fonte de visitantes, revitalização da economia e protecção do emprego, 
para proporcionar benefícios na aquisição de bilhetes de avião, hotéis e de consumo em 
geral para os visitantes, com vista a atrair mais turistas. 

3 - Foi inaugurada a Exposição para Comemorar o 75.º Aniversário da Vitória da Guerra do 
Povo Chinês de Resistência contra a Agressão Japonesa e a Guerra Mundial Antifascista.

 - O Museu Memorial de Xian Xinghai de Macau foi incluído no terceiro lote da lista nacional 
de instalações e locais de memoriais da Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa.

4 - Iniciaram-se as consultas públicas sobre o Projecto do Plano Director da Região 
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Administrativa Especial de Macau (2020-2040) e o Projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro.

10 - O lote de terreno do antigo Hotel Estoril foi seleccionado como local para a construção da 
nova e a maior Biblioteca Central, com uma área bruta de construção de mais de dez mil 
metros quadrados.

14 - O Centro de Formação para a Administração e Função Pública da Universidade de Macau 
realizou a sua cerimónia de inauguração, a par da cerimónia de abertura da primeira 
edição do Curso de Formação de Liderança para os Trabalhadores dos Serviços Públicos. 30 
formandos participaram, recorrendo à suspensão provisória das actividades profissionais 
para reciclagem, no curso que teve uma duração de três meses.

16 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, partiu 
para a cidade de Sanya da província de Hainão, à frente de uma delegação oficial do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau, para participar na Reunião Conjunta 
das Lideranças Executivas no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das 
Pérolas de 2020.

 - Han Zheng, o membro do Comité Permanente do Bureau Político do Comité Central do PCC, 
vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado e o líder do Grupo da Direcção Central de 
Trabalho de Hong Kong e Macau, encontrou-se com a delegação de alto nível das forças 
de segurança de Macau chefiada pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

17 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro, com o secretário do Comité Provincial 
de Hainão do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente do Comité Permanente da 
Assembleia Popular Provincial, Liu Cigui, na cidade de Sanya, durante o qual foram trocadas 
opiniões sobre um maior reforço da cooperação nas áreas da economia, comércio, turismo 
e cultura. Além disso, abordaram de forma profunda o tema da conversão de Hainão 
num porto de comércio livre e a potencialização plena das vantagens daí advindas, o 
desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa, entre outros assuntos.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o governador da província 
de Jiangxi, Yi Lianhong, em que ambas as partes esperavam, com base na cooperação 
existente, alargar o espaço de colaboração nas áreas da medicina tradicional chinesa, 
turismo, ciência e tecnologia e educação, entre outras.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se com o governador de Fujian, Wang Ning, tendo 
trocado opiniões sobre a promoção conjunta da industrialização da ciência e tecnologia 
em medicina tradicional chinesa, o apoio e contributo para o desenvolvimento da iniciativa 
«Uma Faixa, Uma Rota», bem como temas nas áreas da economia, comércio, cultura e 
turismo, entre outros.

 - Foi inaugurada a 3.ª Cimeira de Pequim das Cidades Criativas da UNESCO, na qual, Macau 
participou, pela primeira vez, na qualidade de Cidade Criativa de Gastronomia. A secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, proferiu num discurso em vídeo no fórum 
principal.

 - Guo Shengkun, o membro do Bureau Político do Comité Central do PCC e secretário da 
Comissão Central de Assuntos Políticos e Jurídicos, e Zhao Kezhi, o conselheiro de Estado 
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e ministro da Segurança Pública reuniram-se, respectivamente com a delegação de alto 
nível das forças de segurança de Macau chefiada pelo secretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak.

18 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, esteve presente na Reunião Conjunta das Lideranças 
Executivas no Contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas e 
apresentou uma intervenção subordinada ao tema «partilhar as novas oportunidades da 
abertura do «porto de comércio livre» e construir, em conjunto, uma plataforma para a 
integração e inovação do sistema».

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o presidente do governo da 
Região Autónoma de Guangxi Zhuang, Chen Wu, em que trocaram opiniões sobre promoção 
conjunta do sector das convenções e exposições e a indústria da medicina tradicional 
chinesa dos dois territórios, entre outros temas.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com a governadora da província de 
Guizhou, Shen Yiqin, na cidade de Sanya da província de Hainão, durante o qual fizeram 
uma retrospectiva do apoio de Guizhou a Macau, nomeadamente no abastecimento de 
água para a redução da salinidade, e ainda trocaram opiniões sobre temas como os apoios 
dados para o alívio da pobreza na província, cooperação em indústrias, entre outros.

22 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve uma reunião de trabalho com o secretário do 
Comité Municipal de Zhuhai do PCC, Guo Yonghang, com o presidente do município de 
Zhuhai, Yao Yisheng, e respectiva delegação, na qual abordaram a promoção da construção 
da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, entre outros 
temas.

26 - Teve lugar a cerimónia de arranque do Festival de Luz de Macau 2020 - Carnaval de Luz.

 - Realizou-se em Pequim uma série de actividades promocionais no âmbito da Semana de 
Macau em Pequim, com vista a transmitir uma mensagem de boas-vindas a Macau a todos 
os residentes do Interior da China.

28 - Os serviços aduaneiros de Guangdong e de Macau começaram a implementar oficialmente 
o Plano de um selo transfronteiriço entre os serviços aduaneiros de Guangdong e Macau 
para simplificar os procedimentos aduaneiros nos postos fronteiriços e elevar o nível de 
facilitação na passagem aduaneira de mercadorias.

 - A Administração Nacional de Migração anunciou que, a partir de 10 de Outubro, os residentes 
de Hong Kong e Macau poderiam solicitar, no Interior da China, a renovação e reemissão 
do Salvo-Conduto Chinês de Entrada e Saída da China.

Outubro
1 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau realizou a recepção oficial e a 

cerimónia do içar da bandeira nacional no âmbito das comemorações do 71.º aniversário 
da implantação da República Popular da China, coorganizando ainda com o Conselho de 
Gestão da Nova Zona de Hengqin, um espectáculo de fogo-de-artifício “Lua Cheia em 
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Macau e Hengqin com Fogo-de-Artifício em Comemoração do Dia Nacional”.

12 - Entrou em vigor a Lei - Alteração à Lei n.º 5/2006 - Polícia Judiciária, que integrou a 
investigação do crime contra a segurança do Estado na competência exclusiva da Polícia 
Judiciária e criou o Departamento de Segurança responsável pela defesa da segurança do 
Estado e pelo trabalho de combate ao terrorismo.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, partiu para Shengzhen para assistir à cerimónia do 
40.º aniversário do estabelecimento da Zona Económica Especial de Shenzhen.

13 - Sob a co-influência do ciclone tropical “Nangka” e de uma monção de nordeste, foi içado 
o sinal n.º 8 em Macau.

14 - O Presidente, Xi Jinping, proferiu um importante discurso na cerimónia da comemoração 
do 40.º aniversário do estabelecimento da Zona Económica Especial de Shenzhen, 
indicando que a construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau constitui uma 
importante estratégia de desenvolvimento nacional. É necessário promover activamente 
a construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e aproveitar ao máximo a 
plataforma de cooperação de Guangdong, Hong Kong e Macau no sentido de atrair mais 
jovens de Hong Kong e Macau para estudar, trabalhar e viver no Interior da China, e 
aumentar a força centrípeta da pátria.

 - O Governo da RAEM prorrogou o contrato de concessão exclusiva de exploração da Air 
Macau por um período de três anos.

 - O Governo da RAEM procedeu à segunda fase da acção conjunta interdepartamental de 
despejo a fim de desocupar e recuperar as restantes parcelas do terreno do Estado, com 
a área de aproximadamente 6598 m2, onde outrora funcionava a Fábrica de Panchões Iec 
Long, na Taipa, permitindo recuperar parcelas com a área global de 24.571 m2.

15 - A Autoridade Monetária de Macau e a China Securities Regulatory Commission assinaram 
um memorando, visando fortalecer a cooperação financeira transfronteiriça.

22 - Foi divulgado, na cidade de Cantão, o Plano de Construção da Área Importante de Medicina 
Tradicional Chinesa na Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (2020-2025) 
que apresentou uma acção concreta para o avanço da construção da Área da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau e a criação de uma importante área da medicina tradicional 
chinesa na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

27 - Foi publicado, em Boletim Oficial, o Regulamento Administrativo - Alteração ao Regulamento 
Administrativo n.º 14/2009 - Organização e Funcionamento da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, declarando a extinção do Gabinete de Desenvolvimento do Sector 
Energético, cujas funções seriam, a partir de 1 de Janeiro de 2021, integradas na Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental.

29 - O Instituto de Habitação realizou o sorteio informático do concurso geral de habitação 
económica de 2019 para elaboração da lista com a ordenação dos candidatos. Após o 
período da afixação da lista, dos 37.487 boletins de candidatura recebidos, 3011 foram 
admitidos na lista de ordenação dos candidatos.
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 - O Conselho Executivo concluiu a discussão do Regulamento Administrativo da Organização e 
Funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
e do Projecto de Alteração do Regulamento Administrativo n.º 18/2011 - Organização e 
Funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo. A fusão da Direcção dos Serviços do 
Ensino Superior com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude seria concretizada 
a partir de Fevereiro de 2021, enquanto o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo seria 
integrado na Direcção dos Serviços de Turismo. 

Novembro
1 - Entrou em vigor a Lei - Salário mínimo para os trabalhadores. De acordo com esta Lei, o 

regime do salário mínimo é aplicável aos trabalhadores de todos os sectores, com excepção 
dos que prestam trabalho doméstico e dos portadores de deficiência. Os valores do salário 
mínimo são os seguintes: de 6656 patacas por mês, para remunerações calculadas ao 
mês, de 256 patacas por dia, para remunerações calculadas ao dia, de 32 patacas por 
hora. 

3 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, presidiu à cerimónia de inauguração do Centro de 
Saúde da Praia do Manduco.

9 - O Instituto de Acção Social lançou o Projecto-Piloto do Subsídio para Cuidadores. O subsídio 
para cuidadores tem como destinatários as pessoas portadoras de deficiência intelectual 
de grau grave ou profundo e acamados permanentes incapacitados de realizar acções de 
sentar e levantar sem auxílio. O valor de subsídio mensal é de 2175 patacas.

 - O Centro de Coordenação de Contingência anunciou que, a partir de 1 de Dezembro, os 
indivíduos que não fossem residentes locais nem portadores de identificação de residente 
do Interior da China da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan 
(ou fossem estrangeiros), que tivessem permanecido no Interior da China nos últimos 14 
dias antes da entrada em Macau, poderiam entrar em Macau com a aprovação prévia dos 
Serviços de Saúde, desde que a sua entrada e permanência em Macau fosse ao abrigo de 
reunião familiar ou de relacionamento estreito com a RAEM. 

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o vice-presidente do Fórum Boao 
para a Ásia, Zhou Xiaochuan, e respectiva comitiva. No encontro, o Chefe do Executivo 
manifestou a vontade de que, através da realização da presente conferência do Fórum 
Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o fórum poderia vir a contribuir com 
ideias para o caminho de inovação de Macau.

10 - Teve lugar em Macau a cerimónia inaugural da primeira Conferência do Fórum Internacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação do Fórum Boao para a Ásia, à qual, o Presidente, Xi 
Jinping, enviou uma carta de felicitações e o vice-primeiro-ministro, Han Zheng proferiu 
um discurso por videoconferência, formulando quatro propostas. O Chefe do Executivo, Ho 
Iat Seng, afirmou, na sua intervenção proferida na cerimónia, que o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau iria traçar o planeamento global para o desenvolvimento 
da tecnologia e inovação.
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 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o presidente do Banco da 
China, Wang Jiang, e respectiva comitiva, durante o qual foram trocadas impressões sobre 
o impulso à diversificação industrial de Macau e o reforço das vantagens do território 
enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa.

11 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o membro do comité permanente 
e vice-governador executivo da província de Hainão, Mao Chaofeng, no qual trocaram 
impressões sobre o incentivo à cooperação bilateral nos sectores do turismo e dos serviços 
modernos.

16 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, apresentou, na Assembleia Legislativa, o Relatório das 
Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2021, com o tema de «Consolidação 
das bases, avanço nas adversidades», seguindo-se a conferência de imprensa na Sede do 
Governo, durante a qual respondeu às questões da comunicação social.

17 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na sessão plenária da Assembleia Legislativa 
e respondeu às perguntas dos deputados sobre o Relatório das Linhas de Acção Governativa 
para o Ano Financeiro de 2021.

18 - A Empreitada de concepção e construção do empreendimento “Residência para Idosos” 
foi adjudicada directamente à China Civil Engineering Construction Corporation Limitada 
(Macau). A Empreitada tem o valor de 2098 milhões de patacas e o prazo de construção 
é de 860 dias úteis. 

20 - Teve lugar, por três dias contínuos, o 67.º Grande Prémio de Macau.

26 - Foi inaugurada e entregue a Empreitada de Alargamento da Fase 1 do Centro Hospitalar 
Conde São Januário - Edifício de Especialidade de Saúde Pública - Obra de Fundações.

30 -  Foi publicado, em Boletim Oficial, o despacho do Chefe do Executivo, declarando a proibição, 
a partir de 1 de Janeiro de 2021, da importação e do trânsito, na Região Administrativa 
Especial de Macau, das caixas descartáveis de esferovite para comida.

 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o reitor da Universidade de 
Pequim, Hao Ping, e sua comitiva, onde trocaram opiniões sobre alguns temas, incluindo 
a formação de quadros qualificados locais e dos funcionários públicos.

Dezembro
1 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o presidente da Academia 

de Ciências da China e presidente da Aliança de Organizações Científicas Internacionais 
(ANSO), Bai Chunli, onde trocaram impressões sobre o desenvolvimento da industrialização 
da medicina tradicional chinesa em Macau e o reforço na cooperação científica.

3 - Os táxis só podem operar legalmente, desde que estejam equipados com um sistema 
de terminal inteligente (vulgarmente designado por sistema de terminal) no veículo. A 
operação ilegal é sancionada com a apreensão de veículos e suspensão imediata de alvará.
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 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o secretário do Comité Municipal 
de Zhongshan do PCC e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal 
de Zhongshan, Lai Zehua, e respectiva comitiva, no qual trocaram opiniões sobre a 
promoção conjunta do desenvolvimento das duas cidades nas áreas da economia, turismo, 
medicina tradicional chinesa, inovação e tecnologia, entre outras.

13 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau realizou actividades alusivas ao 
Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing, com presença de cerca de 
300 pessoas, nomeadamente o Chefe do Executivo, os titulares dos principais cargos, 
representantes das instituições centrais sediadas em Macau e individualidades dos diversos 
sectores.

16 - Foi inaugurada a Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens e o Chefe 
do Executivo, Ho Iat Seng, presidiu à cerimónia de inauguração da Base.

17 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o membro do Comité Permanente 
da Província de Shandong e secretário do Comité Municipal de Jinan, Sun Licheng, e sua 
comitiva, tendo ambas as partes trocado opiniões sobre a cooperação na indústria de 
medicina tradicional chinesa, entre outros temas.

18 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, presidiu à cerimónia de entrada em funcionamento 
do Edifício do Ministério Público da Região Administrativa Especial de Macau.

19 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau divulgou a lista de agraciados com 
medalhas e títulos honoríficos do ano 2020, O anterior Chefe do Executivo, Chui Sai On, 
e o chefe da equipa de peritos em doenças infecciosas da Comissão Nacional de Saúde 
da China, Zhong Nanshan foram agraciados com Medalhas de Honra-Grande Lótus, sendo 
o último a primeira individualidade não-residente de Macau agraciada com medalha de 
honra deste categoria. 

21 - O Centro de Coordenação de Contingência convocou de forma urgente uma conferência de 
imprensa para anunciar que, a partir das 22h00 horas do dia 21, o período de isolamento 
da observação médica de todos os indivíduos provenientes dos países ou regiões fora da 
China e de Taiwan que tivessem entrado em Macau seria aumentado de 14 dias para 21 
dias.

22 - Foi publicado, em Boletim Oficial, o despacho do Chefe do Executivo, determinando a 
proibição, a partir das 00h00 do dia 23 de Dezembro, da entrada na RAEM de todos os 
residentes do Interior da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da 
região de Taiwan que nos 21 dias anteriores à sua entrada tivessem visitado países ou 
regiões fora da China.

26 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, esteve presente na cerimónia de assinatura do acordo-
quadro para aprofundar a cooperação estratégica entre o China Media Group e o Governo 
da Região Administrativa Especial de Macau e cerimónia que marcou o início das filmagens 
do documentário televisivo “Aerial China, Macau”.

28 - De acordo com o aviso do Chefe do Executivo publicado em Boletim Oficial, entraram em 
vigor, em 1 de Janeiro de 2021, a Lei da Bandeira Nacional e a Lei do Emblema Nacional 
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alteradas pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional.

 - Foi publicado, em Boletim Oficial, o despacho do Chefe do Executivo, determinando a 
criação da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa que é composta 
por Tong Hio Fong, como presidente, e Lai U Hou, José Maria da Fonseca Tavares, Kou 
Peng Kuan, Iong Kong Leong e Chan Lou como vogais. A cerimónia de tomada de passe 
da Comissão foi realizada no dia 9 e presidida pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

 - A Direcção dos Serviços do Ensino Superior publicou as Linhas Gerais do Desenvolvimento a 
Médio e Longo Prazo do Ensino Superior de Macau (2021-2030) que podem ser referências 
para o desenvolvimento do ensino superior na próxima década. 

29 - A Polícia Judiciária e a Polícia do Interior da China desmantelaram em conjunto uma rede 
criminosa que fazia transacções transfronteiriças ilegais com cartões de crédito e detiveram 
69 indivíduos. Dirigida por oito residentes de Macau como seu cabecilha, a rede criminosa 
funcionou durante cinco anos. O dinheiro envolvido rondou os 11,6 mil milhões de RMB e 
os lucros ilegais obtidos pela organização foram de 70 milhões de RMB.


