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Interior da China a efectuar a transmissão viva e de actividades promocionais do turismo. Por
outro lado, foi realizado, em Setembro, um grande roadshow em Pequim ao abrigo da iniciativa
“Semana de Macau em Pequim”, em que foi apresentada a situação mais recente do turismo, da
cultura, da economia e do comércio de Macau, com vista a atrair o maior número de visitantes
do Interior da China a visitarem Macau.

Vídeos promocionais do Relatório das Linhas de Acção Governativa para 2021 Prevenir e controlar a epidemia Revitalizar a economia Promover a diversificação

Vídeos promocionais do Relatório das Linhas de Acção Governativa para 2021 Beneficiar o bem-estar da população Impulsionar a reforma Inovar o desenvolvimento

Reforço da Cooperação Aprofundada
Guangdong-Macau Promove a Integração
na Conjuntura Geral do Desenvolvimento
Nacional
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Apresentação Geral da Região Administrativa Especial de Macau em 2020

O Presidente, Xi Jinping, transmitiu, na tomada de posse do V Governo da RAEM, a
orientação importante referente à «cooperação com Zhuhai no desenvolvimento conjunto de
Hengqin», temo-nos empenhado no impulsionamento da construção da Zona de cooperação
aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin. Face ao desafio da pneumonia causada
pelo novo tipo de coronavírus, o Governo da RAEM não hesitou em envidar todos os empenhos
para promover a construção da Zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau
em Hengqin.
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve, em 13 de Março, um encontro com o governador
da província de Guangdong, Ma Xingrui, em Macau, 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 reforço da cooperação entre
a província de Guangdong e Macau, em Hengqin. O Chefe do Executivo revelou ainda que
o novo Governo da RAEM atribui grande importância à intensificação da cooperação entre
Guangdong e Macau nesta nova era, que espera impulsionar através de um novo pensamento
e método. Considera que o conceito e o planeamento da Zona de reforço da cooperação entre
a província de Guangdong e Macau em Hengqin, necessita de emancipar ainda mais a mente
e ter a coragem para a mudança e a inovação, de forma a impulsionar os trabalhos de forma
pragmática. Destacou que Macau deve ainda aproveitar bem as vantagens do princípio «um
país, dois sistemas», como da localização geográfica e dos inúmeros recursos de Hengqin, com o
objectivo de fortalecer mais a investigação e a comunicação e, através da cooperação inovadora
aprofundar mais a interligação de mecanismos, promovendo, deste modo, uma maior rapidez
da concretização da zona de reforço da cooperação entre a província de Guangdong e Macau em
Hengqin. Por sua vez, Ma Xingrui sublinhou que Hengqin foi sempre um dos pontos essenciais
na cooperação entre os dois territórios, e que a iniciativa da construção de uma nova zona ali,
se deve à criação de condições para o desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau,
pretendendo alargar os horizontes com o novo governo, através de uma perspectiva estratégica,
reforma e abertura. Frisou ainda o dever em concretizar seriamente o espírito das orientações
do Presidente, Xi Jinping, apresentadas aquando do discurso nas actividades comemorativas do
20.º aniversário do regresso de Macau à Pátria, e transformar Hengqin numa nova plataforma
e zona piloto para a exploração do princípio «um país, dois sistemas».
Com o apoio e a orientação do Governo Central, os governos da RAEM e de Guangdong
elaboraram, através de negociações, o «Projecto geral da zona de cooperação aprofundada entre
Guangdong e Macau em Hengqin», o qual já foi submetido ao Governo Central para aprovação.
Foram impulsionados também diversos projectos de cooperação entre Macau e Hengqin, e
desencadeados ordenadamente trabalhos de avaliação e recomendação de projectos para o
Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau. Foi celebrado, entre Macau e Zhuhai, o
contrato de transmissão do direito de uso dos terrenos destinados ao projecto «Novo Bairro de
Macau», o qual já se encontra em fase de construção. Em Agosto, entrou em funcionamento
a zona de controlo de passageiros do Posto Fronteiriço de Hengqin, onde foi implementado o
modelo inovador de «Inspecção Fronteiriça Integral», aumentando assim a conectividade entre
os dois lados.
De 12 a 17 de Agosto, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, à liderança de uma delegação oficial
da RAEM, deslocou-se a Pequim para ter encontros com ministérios e comissões concernentes
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do Governo Central, nos quais trocaram opiniões sobre a promoção da Zona de cooperação
aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, bem como o trabalho de prevenção e
controlo de pandemia.
Durante a estadia em Pequim, o Chefe do Executivo e comitiva visitaram, respectivamente
uma dezena de ministérios e comissões do Governo Central, nomeadamente o Ministério do
Comércio, o Banco Popular da China, a Administração Nacional de Imigração, a Administração
Geral das Alfândegas, a Administração Estatal de Tributação, a Comissão Nacional de
Desenvolvimento e Reforma, a Comissão Nacional de Saúde e Ministério das Finanças, trocando
opiniões sobre o apoio ao desenvolvimento económico de Macau, a promoção da Zona de
cooperação aprofundada Guangdong-Macau em Hengqin e o trabalho de prevenção e controlo
da pandemia.
A integração na conjuntura geral do desenvolvimento nacional constitui a orientação geral
para Macau concretizar o desenvolvimento a longo prazo. O Governo da RAEM tem empenhado, de
forma contínua, na implementação das «Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento
da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau», e na promoção de implementação progressiva
dos diversos planos específicos, políticas e medidas lançadas pelo Governo Central, reforçando a
cooperação com as cidades da Grande Baía. Ao mesmo tempo, tem-se empenhado na promoção
ordenada da participação de Macau na iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota» e na promoção da
cooperação com várias províncias e regiões do Interior da China. No dia 18 de Setembro,
o Chefe do Executivo, à frente de uma delegação oficial da RAEM, deslocou-se à cidade de
Sanya, província de Hainan, para participar na Reunião Conjunta das Lideranças Executivas
no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas-2020 e reuniu-se com o
secretário provincial do Partido de Hainan, Liu Cigui, o governador Shen Xiaoming, e Wang Ning,
governador da província de Fujian, Yi Lianhong, governador da província de Jiangxi, Chen Yiqin,
governador da província de Guizhou, e Chen Wu, presidente da região autónoma de Guangxi,
entre outros, para trocar opiniões sobre vários temas, tais como economia, comércio, educação,
turismo e cultura, desenvolvimento da indústria da medicina chinesa tradicional, combate à
pobreza e cooperação industrial, de modo a reforçar o intercâmbio e a cooperação entre Macau
e as províncias e regiões irmãs do Pan-Delta do Rio das Pérolas.

Vídeos promocionais do Relatório das Linhas de Acção Governativa para 2021 - Defesa
da segurança nacional e da estabilidade social Integração na conjuntura geral do
desenvolvimento do País

Desenvolver a Educação de Amor à Pátria
e por Macau e Promover a Defesa da
Segurança Nacional
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