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Cronologia de 2021  

Janeiro
 

4 - O Centro de Coordenação e Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que seria 
acrescentada, a 5 de Janeiro, a função de registo de informação complementar do endereço 
no Código de Saúde. Em 9 de Março, o sistema do Código de Saúde já exibiu o registo de 
vacinação contra a COVID-19. Em 18 de Novembro, a “Aplicação para Telemóvel do Código 
de Saúde de Macau” esteve disponível para descarregamento, tendo sido acrescentadas 
duas funções no Código de Saúde, o registo de itinerário e verificação de risco. Em 20 de 
Dezembro, a utilização de registo de itinerários foi alargada para todas as instalações do 
serviço social. 

5 - A Autoridade Monetária de Macau organizou, juntamente com as instituições financeiras, 
uma sessão de apresentação sobre o “pagamento agregado” - “Simple Pay”. Na primeira 
fase, foi lançado, a título experimental, em 8 de Fevereiro, o serviço do “pagamento 
agregado através da apresentação do ‘QR-Code’ do consumidor” e, em 31 de Março, foi 
lançado, a título experimental, o “pagamento agregado efectuado através de ‘scan’ de 
‘QR-Code’ da empresa”, que funcionou sem problemas. 

8 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, liderou uma delegação oficial do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, numa visita às oito cidades da Grande Baía Guanddong-
Hong Kong-Macau, durante quatro dias contínuos (de 8 a 11 de Janeiro). A agenda da 
deslocação abrangeu reuniões com dirigentes governamentais das cidades em causa e 
visitas aos respectivos projectos de desenvolvimento industrial, no sentido de aprofundar 
o impulso dos trabalhos de construção da Grande Baía. Durante a deslocação, o Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se, respectivamente com o secretário do comité municipal 
de Zhongshan e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal 
de Zhongshan, Lai Zehua, e com o sub-secretário do comité municipal e presidente do 
município de Zhongshan, Wei Weihan; com o secretário do comité municipal de Jiangmen 
e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal de Jiangmen, 
Lin Yingwu, e com o sub-secretário do comité municipal e presidente do município de 
Jiangmen, Liu Yi; com o secretário do comité municipal de Zhaoqing e presidente do 
Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal de Zhaoqing, Fan Zhongjie, e com 
o sub-secretário do comité municipal e presidente do município de Zhaoqing, Lu Yuyin; 
com o sub-secretário do comité municipal de Foshan e secretário do comité municipal de 
Shunde, Guo Wenhai; com o secretário do comité municipal de Dongguan e presidente do 
Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal de Dongguan, Liang Weidong, e com 
o sub-secretário do comité municipal e presidente do município de Dongguan, Xiao Yafei; 
com o secretário do comité municipal de Huizhou e presidente do Comité Permanente da 
Assembleia Popular Municipal de Huizhou, Li Yiwei. Nos encontros, as partes expressaram 
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interesse em aprofundar o intercâmbio e a cooperação, promovendo conjuntamente o 
desenvolvimento da Grande Baía. 

10 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o secretário do Comité 
Provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês, Li Xi, e o governador provincial, 
Ma Xingrui, onde abordaram assuntos sobre a prevenção e controlo conjunto da pandemia 
da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, bem como formas de impulsionar 
conjuntamente a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 
Macau em Hengqin e a participação de Macau no desenvolvimento da Grande Baía. 

11 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o sub-secretário do Comité do 
Partido Comunista da província de Guangdong e secretário do Comité do Partido Comunista 
da cidade de Shenzhen, Wang Weizhong. Ambas as partes fizeram votos para uma promoção 
gradual nas áreas da inovação tecnológica, educação e das indústrias culturais e criativas 
para que a colaboração bilateral seja mais aprofundada e concreta. 

18 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na recepção da Festa da Primavera 2021 
oferecida pelo Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM. 

19 - A Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública expôs os cadernos de 
recenseamento eleitoral durante dez dias. De acordo com os dados revelados pela referida 
direcção, os eleitores com direito a participar nas eleições para a 7.ª Assembleia Legislativa, 
totalizaram os 325 mil, dos quais 15.903 eram novos eleitores recenseados em 2020. 

- As instituições do ensino superior do Interior da China publicaram a lista dos candidatos 
recomendados de Macau admitidos, tendo um total de 1108 estudantes sido admitidos. 

21 - Os 109 residentes de Macau provenientes de 14 países da Europa e dos Estados Unidos 
transferiram-se para o território de Tóquio em dois voos charter. Foi diagnosticado, na 
madrugada de 22 de Janeiro, o 47.º caso confirmado em Macau. A doente, com 43 anos de 
idade, partiu do Dubai. Os resultados dos dois testes rápidos para o COVID-19 efectuados 
a esta mulher deram positivos. 

27 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, participou 
numa reunião por videoconferência com o Presidente, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, 
Li Keqiang, para a qual foi convocado para apresentação do relatório de trabalho relativo 
ao ano de 2020 e um balanço da conjuntura de Macau. 

28 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve uma reunião de trabalho com o secretário 
do Comité Municipal de Zhuhai do Partido Comunista Chinês e presidente do Comité 
Permanente da Assembleia Popular Municipal, Guo Yonghang, com o sub-secretário 
do Comité do Partido Comunista da cidade e presidente do município de Zhuhai, Yao 
Yisheng, e respectiva delegação. As partes trocaram impressões sobre o aperfeiçoamento 
do mecanismo conjunto de prevenção e controlo estabelecido entre Zhuhai e Macau e 
aprofundaram o tema da promoção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong 
e Macau em Hengqin. 
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Fevereiro
 

1 - Teve lugar a fusão ou reorganização de vários serviços governamentais, nomeadamente a 
fusão da Direcção dos Serviços da Educação e Juventude com a Direcção dos Serviços do 
Ensino Superior para a criação da Direcção dos Serviços da Educação e Desenvolvimento 
da Juventude; a fusão dos Serviços de Apoio da Sede do Governo e do Gabinete de 
Protocolo e Relações Públicas para a criação da Direcção dos Serviços para os Assuntos da 
Sede do Governo; a integração do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo na Direcção 
dos Serviços de Turismo e, ao mesmo tempo, a transferência de diversos organismos na 
área de turismo da dependência tutelar da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura 
para a Secretaria para Economia e Finanças; e a reorganização da Direcção dos Serviços 
de Economia que deu origem à Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, através da fusão com o Fundo para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
e com Macau Electronic Trading Co., Ltd.. 

6 - O primeiro lote de 100.000 doses de vacinas inactivadas contra a COVID-19 produzidas pela 
Sinopharm Group foi transportado para Macau, tendo sido testemunhado pela secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U e pela sub-directora do Gabinete de Ligação 
do Governo Popular Central na RAEM, Yan Zhichan. Os Serviços de Saúde efectuaram um 
procedimento de inspecção à importação de vacinas e uma cerimónia de recepção no 
Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau. 

8 - Teve início o programa de administração das vacinas contra a COVID-19 em Macau. A 
primeira fase foi aberta a grupos de indivíduos com prioridade de vacinação. Em 9 de 
Fevereiro, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, liderou os titulares dos principais cargos 
na toma da vacina contra a COVID-19. A partir de 22 de Fevereiro, o programa de 
administração das vacinas foi aberto à esmagadora maioria da população de Macau. 

10 - A Direcção dos Serviços de Turismo publicou que, em 2020, o número de visitantes a 
Macau foi de cerca de 5,9 milhões de pessoas, traduzindo uma descida considerável de 
85 por cento em comparação com o de 2019, enquanto o tempo médio de permanência 
dos visitantes foi de 1,4 dias, mais 0,2 dias do que no ano anterior. 

13 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, efectuou, durante os feriados do ano novo lunar, 
visitas a idosos e à população desfavorecida, e deslocou-se a vários serviços públicos para 
mostrar a solidariedade aos trabalhadores da linha da frente da Administração Pública 
que se mantiveram nos seus postos durante os feriados do ano novo lunar. Visitou, ainda 
trabalhadores que permaneceram em Macau, durante as festividades do ano novo lunar, e 
as Ilhas para ficar a conhecer o ambiente de negócios e ouvir as opiniões dos comerciantes. 

18 - A Direcção dos Serviços de Finanças divulgou as contas centrais. As receitas correntes 
do Governo da RAEM, em 2020, foram de 45,98 mil milhões de patacas, marcando uma 
diminuição de 65 por cento em relação a 2019. 

19 - O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas publicou que o Governo iria, por 
meio de cooperação regional, encarregar a Nam Kwong União Comercial e Industrial, 
Limitada para a construção do Projecto da Linha Hengqin do Metro Ligeiro. O investimento 
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global na obra de construção era de cerca de 3500 milhões de patacas, incluindo a 
concepção, o desvio de canalizações, o melhoramento de solos, a construção de túnel 
subaquático escavados por tuneladora, a construção de viaduto e das duas estações, entre 
outras construções civis. Em 18 de Março, realizaram-se as cerimónias de lançamento 
da primeira pedra, respectivamente no Posto Fronteiriço de Lótus, Macau e em Hengqin, 
Zhuhai, marcando o início oficial da obra da linha de Hengqin. 

24 - Segundo a divulgação da Autoridade Monetária de Macau, a Reserva Financeira da Região 
Administrativa Especial de Macau registou, em 2020, rendimentos dos investimentos na 
ordem dos 31,06 mil milhões de patacas, o que correspondeu a uma rentabilidade anual 
de 5,3 por cento e traduziu o mais elevado recorde da História, em termos de montante. 

26 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o novo comissário do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na Região Administrativa Especial 
de Macau, Liu Xianfa, onde trocaram ideias sobre os assuntos externos de Macau e o 
reforço da consciência dos residentes no amor à pátria e a Macau. 

27 - Chegaram a Macau mais de 100.000 doses da vacina de mRNA produzidas por BioNtech 
na Alemanha. Os residentes poderiam administrar a vacina de mRNA, a partir de 3 de 
Março. 

Março 
1 - Inaugurou-se o itinerário marítimo entre o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa 

e Jiuzhou Gang de Zhuhai. Durante o período inicial de operação, foram realizadas dez 
viagens de ida e de volta diariamente. 

- Entrou em funcionamento o posto de teste de ácido nucleico de Nam Yue Group FAOM 
(Campo dos Operários), que foi o primeiro posto de teste de ácido nucleico instalado no 
posto fronteiriço de Macau. 

2 - O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que 
iria cancelar a exigência de apresentação do certificado de resultado negativo do teste de 
ácido nucleico de COVID-19, ao entrar nos casinos, a partir das 00:00 horas do dia 3 de 
Março. 

- O Ministério da Cultura e Turismo, o Gabinete do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento 
da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e o Governo Popular da Província de 
Guangdong publicaram conjuntamente o “Plano de Desenvolvimento Cultural e Turístico da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”. O Governo da RAEM concordou plenamente 
com o dito plano e irá empenhar-se a promover, de forma ordenada, a implementação do 
plano. 

4 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, deslocou-se a Pequim, com a finalidade de assistir à 
cerimónia de abertura da 4.ª Sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional. 

6 - O membro do Comité Permanente do Politburo do Comité Central do Partido Comunista 
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da China e vice-primeiro ministro, Han Zheng, reuniu-se, em Pequim, com os membros 
de Hong Kong e Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política. Durante o 
encontro, formulou três pontos de esperança e elogiou o excelente trabalho de prevenção 
de epidemia realizado em Macau. 

8 - Foi publicada no Boletim Oficial da RAEM a ordem executiva do Chefe do Executivo, que 
definiu o dia 12 de Setembro de 2021 como o dia das eleições para a 7.ª Assembleia 
Legislativa. Através do despacho do Chefe do Executivo, o limite de despesas que cada 
candidatura poderia gastar nas eleições para a Assembleia Legislativa do ano 2021 foi 
fixado em 3.549.622 patacas. Em 12 de Julho, o Chefe do Executivo nomeou, mediante 
despacho, Kuok Kin Hong, delegado coordenador do procurador, presidente da Assembleia 
de Apuramento Geral das Eleições para a Assembleia Legislativa. Em 21 de Julho, a 
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa publicou, por edital, a relação 
completa de todas as candidaturas admitidas num total de 128 os candidatos ao sufrágio 
directo, distribuídos por 14 listas e de 12 candidatos ao sufrágio indirecto, distribuídos 
por cinco listas. 

- O Instituto Cultural realizou, no dia 8 de Março, uma conferência de imprensa, apresentando 
os resultados da selecção de propostas do projecto conceptual da nova Biblioteca Central 
de Macau. A proposta da equipa holandesa Mecanoo foi selecionada. O custo orçamental 
de construção da empreitada era de cerca de 500 milhões de patacas e a empreitada 
deverá ser concluída o mais rápido possível, até o final de 2024. 

10 - Segundo o despacho publicado no Boletim Oficial, foi concedido à sociedade «Macau 
Renovação Urbana, S.A.», por arrendamento e com dispensa de concurso público, o terreno 
com a área 47.682 m2 situado na península de Macau, nos Novos Aterros da Areia Preta, 
designado por lote P, (anterior «Pearl Horizon») para a construção de habitação para troca, 
habitação para alojamento temporário e equipamento colectivo público. 

15 - O Governo da RAEM realizou uma conferência de imprensa sobre o “Plano de garantia do 
emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população 
2021”, anunciando a implementação ordenada, a partir de Abril, de diversas medidas que 
incluíram a atribuição antecipada da comparticipação pecuniária, o Programa de promoção 
do consumo local (benefícios do consumo por meios electrónicos, benefícios do consumo 
para idosos e refeições, alojamento e excursões para residentes de Macau); o aumento das 
competências técnicas profissionais; e benefícios aos residentes e comerciantes (redução 
e isenção fiscais e outras regalias relacionadas com o bem-estar da população). 

17 - O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, os Serviços de 
Polícia Unitários e outros elementos da estrutura de protecção civil, realizaram, no edifício 
Lok Kuan da Habitação Social de Seac Pai Van, o simulacro de prevenção e controlo da 
epidemia por categorias e zonas, bem como um exercício de decisão no Centro de Operações 
de Protecção Civil, com a participação de cerca de 550 pessoas de 29 entidades. 

23 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, assistiu à recepção oferecida pelo novo comissário do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na Região Administrativa 
Especial de Macau, Liu Xianfa, que chegou a Macau para tomar posse. 



Macau 2022 Livro do Ano

   

   
 
 

      
 
 

    
 

  
 

 

   
 

          
       

 
 
 

   

   
 

   
 
 

   
  

   
 
 

   
 
 

 

26 - Decorreu, durante quatro dias consecutivos e ao ar livre, a Semana de Macau em Hangzhou, 
para divulgar informações de Macau como uma cidade segura e ideal para o turismo. 

29 - Foi detectado em Macau o 1.º caso de SARS-COVID-2 mutação N501Y do Reino Unido. O 
caso foi identificado numa residente de Macau que tinha sido diagnosticada fora de Macau 
e teve uma recaída com resultado positivo durante a observação médica. A paciente é 
residente de Macau do sexo feminino, com 24 anos de idade, estudante. 

30 - A 13.ª Assembleia Popular Nacional aprovou, na sua 27.ª reunião, a revisão da «Metodologia 
para a Escolha do Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong 
constante do Anexo I da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Hong Kong 
da República Popular da China» e da «Metodologia para a Constituição da Assembleia 
Legislativa da Região Administrativa Especial de Hong Kong e os Procedimentos de Votação 
constante do Anexo II da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Hong Kong da 
República Popular da China». O Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
manifestou determinação no apoio à aprovação da referida revisão. 

Abril 
12 - O Governo da RAEM apresentou o projecto de melhoramento do Plano de benefícios do 

consumo por meios electrónicos. Foi atribuído a cada um dos residentes de Macau, um 
montante inicial de 5000 patacas e um montante de 3000 patacas para desconto imediato, 
podendo optar-se pelo usufruto deste pacote de benefícios através do meio de “pagamento 
móvel” ou do “cartão de consumo electrónico”. Os residentes de Macau deveriam proceder 
à inscrição nos dias de 7 de Maio a 10 de Dezembro e o prazo de utilização dos benefícios 
foi previsto para o período entre 1 de Junho e 31 de Dezembro. A respectiva proposta 
de lei intitulada “Alteração à Lei do Orçamento” foi já aprovada na especialidade pela 
Assembleia Legislativa. 

14 - A Direcção dos Serviços de Turismo lançou o programa “Passeios, gastronomia e estadia 
para residentes de Macau”, disponibilizando, na primeira fase, seis roteiros turísticos 
locais. Cada residente de Macau tinha direito a um subsídio para uma excursão local e 
experiência de estadia em hotéis locais no valor máximo de 580 patacas. As primeiras 
excursões do programa arrancaram. Em 16 de Junho, após reorganização, o programa 
“Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau” passou a disponibiliza um 
total de 19 roteiros turísticos locais. 

15 - Inaugurou-se a «Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional», co-organizada 
pelo Governo da RAEM e o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM. A 
exposição, que terminou em 16 de Maio, atraiu cumulativamente visitas de mais de 42 
mil pessoas, tendo a página electrónica temática da exposição registado 330 mil visitas. 

- A agência de notação internacional “Fitch Ratings” publicou uma nota, onde informou que 
decidiu rever a perspectiva da notação da RAEM, passando de “negativa” para “estável”, 
bem como manter o grau de notação de crédito “AA” (notação de emissor de dívidas 
externas e locais de longo prazo) da RAEM. 
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20 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na cerimónia de abertura da Conferência 
Anual do Fórum Boao para a Ásia 2021. Durante a sua estada em Hainão, o Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, teve, respectivamente encontros com o secretário do Comité 
Provincial de Hainão do PCC, Shen Xiaoming, o governador da província de Hainão, Feng 
Fei, e o secretário e presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Activos 
Estatais do Conselho de Estado, Hao Peng. 

22 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na reunião do Grupo de Líderes para 
o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, na qual ouviu as 
instruções do membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China, 
vice-primeiro-ministro e chefe do referido grupo, Han Zheng, sobre o trabalho principal 
de desenvolvimento da Grande Baía. 

23 - O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Long, em representação da RAEM, e 
o vice-primeiro ministro e ministro para a Economia e Finanças do Reino do Camboja, 
Aun Pornmoniroth, concluíram a assinatura da “Convenção entre o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo do Reino do 
Camboja para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento 
e Prevenir a Fraude e Evasão Fiscal”), por troca de instrumentos. 

24 - A estrutura de protecção civil realizou o exercício de protecção civil “Peixe de Cristal 2021” 
durante a passagem de tufão, para reforçar a capacidade de comando, coordenação e 
resposta a emergências entre os membros da estrutura de protecção civil e aumentar a 
conscientização da população sobre a prevenção de riscos de emergência. 

28 - O Governo da RAEM publicou o relatório final da Consulta pública sobre o «Plano de 
habitação para a classe sanduíche». No decurso da consulta foram recebidas 2307 opiniões, 
envolvendo um total de 28.608 conteúdos. Segundo revelou o relatório final, a política 
de habitação para a classe sanduíche apresentada pelo Governo contou com o apoio 
generalizado da população. 

30 - Foi publicado o Relatório final da consulta sobre o projecto do Plano Director da Região 
Administrativa Especial de Macau (2020-2040). 

- Foi publicado o Relatório final da consulta pública sobre o Projecto da Linha Leste do 
Metro Ligeiro. Analisando opiniões recolhidas, a população concordou, em geral, com a 
construção da Linha Leste do Metro Ligeiro, sendo os dois temas que mereceram mais 
atenção, a “concepção de estações” e a “solução do traçado”. 

Maio 
1 - Foi aberta ao público a Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam. 

4 - Foi publicado em Boletim Oficial o despacho do Chefe do Executivo que criou a Comissão 
de Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional, sendo o Chefe do Executivo 
Presidente da Comissão. 

- O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que, a 
partir das 00h00 do dia 5 de Maio de 2021, os estrangeiros não residentes poderiam entrar 
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na RAEM em casos excepcionais de reagrupamento familiar ou de relacionamento estreito 
com a RAEM, desde que não tivessem estado em locais fora do Interior da China ou da 
RAEM nos 21 dias anteriores à sua entrada e que tivessem sido previamente autorizados 
pelas autoridades sanitárias. Em 9 de Setembro, foram de novo reduzidas as restrições 
de entrada para os estrangeiros não residentes, que residiam na Região Administrativa 
Especial de Hong Kong. Poderiam entrar na RAEM, desde que não tivessem estado em 
locais fora do Interior da China ou da RAEM nos 21 dias anteriores à sua entrada e que 
reunissem os cinco requisitos de isenção. 

11 - As partes de Guangdong, Hong Kong e Macau realizaram a primeira videoconferência de 
cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau sobre a quarentena sanitária, a quarentena 
animal e vegetal e o controlo da segurança alimentar, na qual foi assinado o “Memorando 
de Cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau sobre a Quarentena Sanitária, Animal e 
Vegetal e o Controlo de Segurança Alimentar”. 

14 - A “Semana de Macau em Jiangsu” teve lugar em Nanjing durante quatro dias consecutivos. 

18 - O Posto de Inoculação Comunitário sobre Vacinas contra a COVID-19 dos Serviços de 
Saúde instalado no Fórum de Macau começou a aceitar marcações desde o dia 18 de Maio e 
abriu ao público no dia 20 de Maio. Numa primeira fase, o posto disponibilizou 2000 vagas 
diárias para administrar vacinas inactivadas da Sinopharm. A partir de 21 de Agosto, este 
posto prestou, também o serviço de administração de vacinas de mRNA, disponibilizando 
1000 vagas/dia. 

24 - Realizaram-se no Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau Científica e 
Tecnológica na Medicina Tradicional Chinesa, a cerimónia de inauguração do Centro de 
Investigação e Desenvolvimento para Medicina Chinesa e Medicina Transacional do Instituto 
de Investigação em Ciência e Tecnologia da Universidade de Macau em Zhuhai e a cerimónia 
de assinatura do Acordo para Projectos do Laboratório Conjunto da Universidade de Macau 
e do Grupo Huafa. 

26 - O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que um 
residente de Macau, que tinha estado no estrangeiro, foi detectado (classificado como o 
51.o caso assintomático importado), de uma infecção por uma variante do novo tipo de 
coronavírus B.1.617. 

Junho 
1 - O Museu do Grande Prémio de Macau abriu oficialmente, numa cerimónia de inauguração 

presidida pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. 

3 - A “Semana de Macau em Xangai” teve lugar durante cinco dias consecutivos, cuja cerimónia 
de abertura foi presidida pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. 

- O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve um encontro com o secretário do Comité Municipal 
do Partido Comunista Chinês, Li Qiang, onde ambas as partes trocaram opiniões sobre o 
reforço da cooperação nas áreas de economia, comércio, turismo entre outras, entre as 
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duas regiões. 

4 - Decorreu em Xangai a 1.ª Reunião de Cooperação entre Xangai e Macau na qual 
participaram, à chefia das respectivas delegações, o Chefe do Executivo da RAEM, Ho 
Iat Seng, e o presidente do município de Xangai, Gong Zheng, marcando-se a criação e 
activação formal do mecanismo de cooperação ao mais alto nível entre os dois territórios 
e da plataforma de diálogo. 

- O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que, 
a partir das 00:00 horas do dia 5 de Junho de 2021, todos os indivíduos que, nos 28 dias 
anteriores à entrada em Macau, tivessem estado no Brasil, Índia, Nepal, Paquistão ou 
Filipinas, antes de embarcar no voo directo ou primeiro voo de empresa integral de 
transporte aéreo para Macau, deveriam apresentar relatórios com resultados negativos dos 
três testes de ácido nucleico realizados nos últimos sete dias, com intervalo pelo menos 
de 24 horas, bem como um certificado com resultado negativo do teste de anticorpos IgM 
séricos ou documento comprovativo de vacinação contra a COVID-19. 

10 - O Conselho de Estado da República Popular da China divulgou a quinta Lista Nacional de 
Itens Representativos do Património Cultural Intangível da China, incluindo três itens cuja 
candidatura foi apresentada por Macau, nomeadamente a Gastronomia Macaense, o Teatro 
em Patuá e a Crença e Costumes de Tou Tei, que foram selecionados com sucesso. 

- O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, esteve presente na recepção do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas, realizada pelo Consulado-Geral de Portugal 
em Hong Kong e em Macau. No discurso aí proferido manifestou agradecimento pelos 
contributos dados por residentes de Macau, incluindo portugueses e a comunidade 
macaense, na luta contra a epidemia. 

15 - A Conferência Conjunta de Cooperação Guangdong-Macau 2021 realizou-se, por 
videoconferência. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e o governador da província de 
Guangdong, Ma Xingrui, participaram, à frente das respectivas delegações dos governos 
das duas regiões. Ambas as partes acordaram ainda por continuar a implementar 
afirmativamente as estratégicas do País, a cooperar de forma pragmática e a elevar o 
nível do bem-estar da população. 

16 - O posto de vacinação provisório instalado no Posto Fronteiriço de Hengqing entrou em 
funcionamento. 

17 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, enviou, ao Governo Popular Central, uma mensagem de 
felicitações a congratular o sucesso do lançamento da nave espacial tripulada Shenzhou-12. 

- O Chefe do Executivo ajustou, por despacho, a idade aplicável da vacina de mRNA às 
pessoas com idade igual ou superior a 12 anos. 

21 - O posto de vacinação comunitário de grande dimensão instalado no Centro Desportivo 
Mong-Há prestou serviços de administração da vacina da Sinophram, contando com uma 
capacidade de 1000 vagas por dia. 

23 - Foi inaugurado o evento “Os 100 Anos do Partido Comunista da China - Exposição de 
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Fotografias de Celebração do 100.º Aniversário do Partido Comunista da China”. O evento 
que, terminou em 15 de Julho, atraiu a visita de 43.735 pessoas. 

26 - Foi aberta ao público a travessia pedonal ao longo da Avenida de Guimarães na Taipa, 
que tem um comprimento total de 700 metros com ligações a jardins, escolas, instalações 
desportivas e estações do metro ligeiro, etc.. 

28 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, deslocou-se a Pequim para participar nas actividades 
comemorativas do centenário do Partido Comunista da China. 

Julho 
1 - Foi aberto o novo itinerário marítimo de passeio marítimo entre a ponte-cais da Barra e 

Coloane. 

2 - Os diversos sectores da sociedade de Macau realizaram o Colóquio de celebração do 100.º 
Aniversário da Fundação do Partido Comunista da China, no qual participaram o Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, o vice-presidente do CCPPC, Ho Hau Wah, e o director do Gabinete 
de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Fu Ziying. 

14 - Foi aberta a apresentação das candidaturas à habitação económica de 2021. As habitações 
económicas disponíveis neste concurso serão construídas na Zona A dos Novos Aterros, 
num total de 5254 fracções, tratando-se do primeiro concurso público após a entrada em 
vigor da nova revisão da Lei da habitação económica. 

16 - Entrou em funcionamento o itinerário marítimo entre o Terminal Marítimo do Porto Exterior 
de Macau e Jiuzhou Gang de Zhuhai, sendo o segundo itinerário marítimo entre Macau e 
Jiuzhou Gang de Zhuhai. 

18 - Realizou-se a cerimónia de aprofundamento da parceria estratégica entre o China Media 
Group e o Governo da Região Administrativa Especial de Macau. A Agência Geral na Região 
Ásia-Pacífico do China Media Group celebrou o Acordo-Quadro de Parceria Estratégica com 
a Universidade de Macau. O China Media Group autorizou a TDM-Teledifusão de Macau, 
S.A. a transmitir na RAEM os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 e os Jogos Olímpicos 
de Inverno de Pequim de 2022. O China Media Group estreou em Macau a exibição de 
uma série de programas de comemoração do 100.º Aniversário da Fundação do Partido 
Comunista da China (PCC). 

22 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, enviou uma carta ao governador da província de 
Henan, Wang Kai, com o fim de endereçar condolências às vítimas da catástrofe causada 
por chuvas torrenciais que atingiram Zhengzhou da província de Henan. 

27 - Entrou em vigor o regulamento administrativo intitulado “Alteração ao Regulamento 
Administrativo n.º 5/2019 - Disposições concretas relativas à utilização das Bandeiras 
e Emblemas Nacionais e Regionais e à execução instrumental e vocal do Hino Nacional” 
simultaneamente com a lei intitulada “Alteração à Lei n.º 5/1999 - Utilização e protecção 
da Bandeira, Emblema e Hino Nacionais”. 
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- A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos emitiu o primeiro alerta laranja de alta 
temperatura do ano, tendo a temperatura registado mais de 37 graus Celsius ao meio-dia. 

31 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, esteve presente na recepção realizada pela Guarnição 
de Macau para celebrar o 94.º Aniversário da Fundação do Exército de Libertação do Povo 
Chinês. 

Agosto 
3 - De acordo com a notificação das autoridades de saúde de Zhuhai, após colheita de amostras 

para a COVID-19 num centro de testes de Zhuhai a 2 de Agosto, os resultados do teste 
de dois residentes de Macau foram positivos, pelo que se declarou, por despacho do 
Chefe do Executivo, a Região Administrativa Especial de Macau no estado de prevenção 
imediata, a partir das 15:30 horas do dia 3 de Agosto de 2021. O Centro de Coordenação 
de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus activou o plano de prevenção e controlo com 
mais precisão contra a epidemia, baseado em zonas e níveis, implementando, nas áreas 
residenciais dos casos confirmados, as medidas de gestão e controlo para conversão do 
Código de Saúde na cor vermelha, e nas áreas adjacentes, as medidas de gestão e controlo 
para conversão do Código de Saúde na cor amarela. Em 10 de Agosto às 22h00, cessou 
o estado de prevenção imediata. Foram canceladas as medidas de gestão e controlo para 
conversão do Código de Saúde na cor vermelha e amarela, a partir das 00h00 do dia 18 
de Agosto. 

4 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, convocou, na Sede do Governo, uma conferência de 
imprensa sobre prevenção e controlo da epidemia. 

- O programa de teste de ácido nucleico para toda a população de Macau iniciou-se às 09h00 
do dia 4 de Agosto, tendo sido instalado 41 postos do teste de ácido nucleico no território, 
que funcionaram 24 horas por dia. No dia seguinte, o posto de vacinação existente no 
Centro Desportivo Mong-Há mudou para realizar testes de ácido nucleico, totalizando-se 
assim em 42 postos do teste de ácido nucleico. 

- De acordo com o despacho do Chefe do Executivo, seriam encerrados alguns locais de 
entretenimento, a partir das 00h00 do dia 5 de Agosto de 2021. As referidas medidas 
foram canceladas às 00h00 do dia 18 de Agosto. 

- A partir das 06h00 horas, os indivíduos que passassem os postos fronteiriços Guangdong-
Macau ficaram obrigados a apresentar relatório de resultado negativo de teste de ácido 
nucleico emitido num período de 12 horas, com excepto dos motoristas de veículos de 
transportes transfronteiriços que garantiam a produção e vida normal de Zhuhai e Macau. 
A partir das 06h00 horas de 10 de Agosto, o período de validade do relatório de teste de 
ácido nucleico com resultado negativo foi alargado para 48 horas. A partir das 00h00 do 
dia 25 de Agosto, o período de validade voltou a ser de sete dias. 

5 - Foi suspenso o trabalho de vacinação contra a COVID-19 em todos os postos de vacinação 
do território para articular-se com o programa de teste de ácido nucleico para toda a 
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população. Foi retomado totalmente o trabalho de vacinação em 8 de Agosto. 

7 - O XVI Recenseamento da População e o VI Recenseamento da Habitação tiveram início 
em Macau. 

- Conforme as novas exigências formuladas pelas autoridades de Zhuhai, a partir de 25 de 
Julho, os indivíduos provenientes de Macau que entrassem em Zhuhai, deveriam submeter-
se à medida de isolamento durante 14 dias e realizar quatro testes de ácido nucleico, 
desde que tivessem estado nas zonas de código vermelho e amarelo. Os indivíduos, que 
não tivessem estado nas zonas de código vermelho e amarelo, necessitariam, após a 
entrada em Zhuhai, de realizar dois testes de ácido nucleico dentro de três dias, além de 
serem sujeitos ao monitoramento de saúde domiciliar durante 14 dias. As pessoas, que 
entraram e saíram de Zhuhai no mesmo dia, não foram afetadas pela medida. 

8 - O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que 
foram testadas no âmbito do plano massivo 614.465 pessoas e que desde o dia 3 de 
Agosto, 101.786 pessoas deslocaram-se, por sua iniciativa, aos postos de testes de ácido 
nucleico para realizar o teste. No que disse respeito à testagem em massa, foram testadas 
716.251 pessoas, todas com resultado negativo. 

- O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, emitiu 
uma mensagem à selecção nacional da China que participou nos XXXII Jogos Olímpicos, 
Tóquio 2020, congratulando os bons resultados obtidos nas várias competições. 

20 - O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo 
intitulado “Regime de registo de estabelecimentos de actividades de takeaway”, que visa 
obrigar os estabelecimentos, antes iniciar as suas atividades, a apresentarem o pedido de 
registo junto do IAM e a operarem em instalações físicas. O regulamento administrativo 
entrou em vigor no dia 15 de Novembro de 2021. 

26 - De acordo com informações divulgadas na página electrónica do Governo Chinês, o 
Gabinete do Conselho de Estado anunciou a concordância com a organização em conjunto 
por Guangdong, Hong Kong e Macau dos 15.os Jogos Nacionais da R.P. da China 2025. 

30 - Segundo o despacho do Chefe do Executivo, são proibidos a importação e trânsito de 
palhinhas de plástico e agitadores de bebidas, não-biodegradáveis e descartáveis. O 
respectivo despacho do Chefe do Executivo entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022. 

- A delegação desportiva da Região Administrativa Especial de Macau, que participou nos 
14.os Jogos Nacionais, apresentou cumprimentos de despedida ao Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng. No dia 18, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, enviou um telegrama de 
congratulações à delegação desportiva de Macau para felicitar o atleta, Kuok Kin Hang, 
pela conquista da primeira medalha para Macau nos Jogos Nacionais. 

Setembro 
2 - Um grupo de especialistas da Comissão Nacional de Saúde visitou Macau entre os dias 
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30 de Agosto e 2 de Setembro, com o objectivo de proporcionar orientações abrangentes 
antiepidémicas. O grupo de especialistas elogiou as medidas antiepidémicas implementadas 
pelo Governo da RAEM e apresentou também sugestões de melhoria. 

5 - O Governo Central promulgou o “Projecto geral de construção da Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, entrando Hengqin numa nova fase 
de desenvolvimento do sistema de negociação, construção e administração conjuntas e 
partilha de resultados entre Guangdong e Macau. 

8 - Entrou em funcionamento oficialmente o Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto 
Fronteiriço Qingmao), que funciona 24 horas por dia e aplica o modelo de «Inspecção 
Fronteiriça Integral». 

9 - O Gabinete de Comunicação do Conselho de Estado realizou, em Pequim, uma conferência 
de imprensa, para apresentar o ponto da situação do desenvolvimento e construção de 
Hengqin (ilha da Montanha) e Qianhai. O secretário para a Administração e Justiça, Cheong 
Weng Chon, referiu na conferência, que o Governo da Região Administrativa Especial 
de Macau irá cooperar com a província de Guangdong na criação de uma conjuntura de 
“ganhos mútuos”, na concretização plena de diversos projectos e construir e desenvolver 
em conjunto a Zona de Cooperação Aprofundada em Hengqin. 

10 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, acompanhado pelos cinco secretários, realizou 
uma conferência de imprensa no âmbito do «Projecto Geral de Construção da Zona de 
Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin», onde respondeu a 
questões colocadas pelos profissionais da comunicação social. 

- O Banco Popular da China, o Governo Popular da Província de Guangdong, o Governo 
da Região Administrativa Especial de Hong Kong e o Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau organizaram, conjuntamente a “Cerimónia de Lançamento do Projecto 
de Gestão Financeira Transfronteiriça da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, 
através de ligação online. Os residentes da Grande Baía Gaungdong-Hong Kong-Macau, 
podem adquirir produtos financeiros através do sistema bancário transfronteiriço no âmbito 
do projecto-piloto denominado por “Projecto de Gestão Financeira Transfronteiriça”. 

12 - Realizou-se o processo de votação para as eleições da VII Assembleia Legislativa da RAEM. 
Foram instaladas 37 assembleias de voto e três assembleias de voto itinerárias destinadas 
aos eleitores sujeitos à observação médica que funcionaram das 09h00 até 21h00. Os 
eleitores elegeram por sufrágio directo 14 deputados em regime de um voto por pessoa. A 
contagem de votos foi concluída às 02h05, na madrugada de 13 de Setembro. As eleições 
por sufrágio directo contaram com a participação de um total de 137.279 eleitores (42,38 
%) que exerceram o seu direito de voto. No dia 14, a Assembleia de Apuramento Geral 
das Eleições divulgou os nomes de 14 candidatos eleitos e os respectivos números de 
votos por eles conseguidos no sufrágio directo. 

13 - O Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, enviou 
uma mensagem de condolência pelo falecimento do Dr. Jorge Sampaio, ex-Presidente da 
República Portuguesa. 



Macau 2022 Livro do Ano

   
         

 
 

   

   
 
 

       
 
 
 

    
 

   
 

  
 

   
  

 
 
 

 

        
 

              

   
 
 

   
 
 
 

- Os Serviços de Saúde emitiram, nos termos da Lei de prevenção, controlo e tratamento de 
doenças transmissíveis, as orientações de vacinação contra a COVID-19 para trabalhadores. 
Os funcionários que tenham contacto com os destinatários do seu serviço, ou trabalhem 
num espaço confinado com outras pessoas, precisam de realizar teste de ácido nucleico 
pelo menos a cada sete dias, se não estiverem vacinados. 

15 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau divulgou o Relatório Final sobre a 
Execução do Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020). 

17 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e uma delegação do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau encontravam-se em Hengqin para assistir à cerimónia de inauguração 
das organizações administrativas da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 
Macau em Hengqin. O membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da 
China e vice-primeiro-ministro, Han Zheng, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng. Durante o encontro, o vice-primeiro-ministro reconheceu plenamente os 
trabalhos desenvolvidos pelo Governo da RAEM e felicitou o sucesso das eleições para a 
VII Assembleia Legislativa da RAEM realizadas em conformidade com a lei. 

18 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, presidiu à reunião de estudo, implementação e 
concretização do «Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em Hengqin». 

23 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, nomeou os sete deputados para a VII Assembleia 
Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau. Os sete deputados nomeados 
são: Ma Chi Seng, Iau Teng Pio, Pang Chuan, Wu Chou Kit, Kou Kam Fai, Chan Hou Seng 
e Cheung Kin Chung. 

- O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve encontros, na cidade de Chengdu da província 
de Sichuan, respectivamente com o presidente da Região Autónoma da Etnia Zhuang de 
Guangxi, Lan Tianli, o governador da província de Hunan, Mao Weiming e o governador da 
província de Jiangxi, Yi Lianhong, onde trocaram opiniões sobre a indústria da medicina 
tradicional chinesa e a cooperação económica e comercial, assim como temas de cooperação 
nas áreas de cultura e turismo. 

24 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na Reunião Conjunta das Lideranças 
Executivas no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas de 2021, 
realizada na cidade de Chengdu da província de Sichuan e presidiu à cerimónia de abertura 
“Semana de Macau em Sichuan‧Chengdu”. 

- O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se, respectivamente com o governador da 
província de Hainão, Feng Fei, e o governador da província de Guizhou, Li Bingjun, para 
trocar opiniões sobre temas de economia e comércio, cultura e turismo, aprofundamento 
de cooperação no apoio a Guizhou ao combate à pobreza e formação de talentos. 

- O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que a 
18 de Setembro, chegou a Macau, via Singapura, um residente proveniente da Turquia, 
e que acusou positivo para a COVID-19 no teste de ácido nucleico realizado, tendo sido 
classificado como 64.º caso confirmado (caso importado). No mesmo dia, foi confirmado 
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mais um caso relacionado com casos importados, sendo o doente com 27 anos de idade, 
nepalês, que trabalhava no Golden Crown China Hotel como segurança. Conforme o 
despacho do Chefe do Executivo interino, declarou-se a Região Administrativa Especial 
de Macau no estado de prevenção imediata, a partir das 00h00 do dia 25 de Setembro 
de 2021. Razão pela qual, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de 
Coronavírus implementou o plano de prevenção e controlo com mais precisão contra a 
epidemia baseado em zonas e níveis, acrescentando as zonas de código de saúde de cor 
vermelha e cor amarela. O estado de prevenção imediata terminou às 12h00 de 15 de 
Outubro. 

25 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se com o secretário-geral do Comité Provincial 
de Shaanxi do PCC e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Provincial, 
Liu Guozhong, e o sub-secretário do Comité Provincial do PCC e governador da província, 
Zhao Yide, tendo trocado opiniões sobre vários temas, incluindo o reforço das relações 
bilaterais no âmbito da cooperação económica e investimento, intercâmbio cultural e 
juvenil. 

- A partir das 00h00 do dia 25 de Setembro, as pessoas que entrassem em Zhuhai através 
dos postos fronteiriços Zhuhai-Macau, necessitariam de apresentar o relatório de teste 
de ácido nucleico com resultado negativo emitido nas últimas 48 horas. A partir das 
00h00 do dia de 26, o período de validade dos relatórios de teste de ácido nucleico seria 
ajustado para 24 horas e as pessoas, após a entrada em Zhuhai, teriam de se submeter a 
isolamento para a observação médica durante 14 dias (excepto os motoristas de veículos 
para transporte de mercadorias fronteiriços, o trabalhadores de serviços funerais e o 
pessoal médico de salvamento e tratamento de doentes graves). 

- As instituições do ensino superior e escolas do ensino não superior do território suspenderam 
as aulas, tendo sido canceladas ou adiadas as actividades de visitas e abertura de recintos 
das escolas ao exterior. Em 25 de Outubro, foram retomadas as aulas nas escolas do ensino 
não superior e as actividades pedagógicas presenciais das instituições do ensino superior. 

- A 2.ª ronda de testes de ácido nucleico para toda a população iniciou-se às 15h00 do dia 
25 de Setembro, disponibilizando um total de 52 postos de testagem que funcionaram 
durante 24 horas, contando com um total de 367 pontos de recolha de amostras. Até 28 
de Setembro foram recolhidas amostras de 689.766 pessoas, que tiveram todas resultados 
negativos. 

27 - Os XIV Jogos Nacionais da República Popular da China deram-se por encerrados. O Chefe 
do Executivo Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, o governador da 
província de Guangdong, Ma Xingrui, e a chefe do Executivo da Região Administrativa 
Especial de Hong Kong participaram na cerimónia de entrega da bandeira dos XV Jogos 
Nacionais. 

28 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve uma reunião de trabalho por videoconferência 
com o secretário do Comité Municipal de Zhuhai do PCC, Guo Yonghang, o presidente 
do município, Huang Zhihao, o vice-presidente do município, Zhang Yisheng, e outros 
responsáveis oficiais de Zhuhai, durante a qual discutiram sobre a actualização de medidas 
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de passagem fronteiriça e de prevenção da pandemia e implementação de um mecanismo 
conjunto de prevenção e controlo, entre outros temas. 

Outubro 
1 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau realizou a cerimónia do içar da 

Bandeira Nacional e a recepção oficial no âmbito das comemorações do 72.º aniversário 
da implantação da República Popular da China. 

3 - As autoridades de Zhuhai do grupo de trabalho de prevenção e controlo conjuntos Zhuhai-
Macau comunicaram que, a partir das 12h00 do dia 4 de Outubro de 2021, as pessoas 
que entrassem em Zhuhai através dos postos fronteiriços Zhuhai-Macau necessitariam 
de apresentar o relatório de teste de ácido nucleico com resultado negativo emitido nas 
últimas 48 horas e o documento comprovativo de vacinação contra COVID-19 (pessoas 
que não podiam receber a vacina, necessitavam de apresentar o “Certificado de avaliação 
médica por ser inadequado para vacinação contra a COVID-19”, excepto as crianças que 
ainda não necessitavam de receber a vacina por terem idade inferior a 12 anos). Ainda 
não poderiam entrar em Zhuhai as pessoas que se encontrassem nas zonas vermelhas 
e amarelas, as pessoas que assumissem funções de alto risco nos hotéis de observação 
médica e pessoas que trabalhassem nos hospitais/centros onde os doentes de COVID-19 
estavam internados. 

4 - O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que 
foi notificado pelo Hospital Kiang Wu que o teste de uma amostra mista (contendo dez 
amostras) foi preliminarmente positivo. Em consequência disso, a DSEDJ anunciou 
urgentemente a suspensão do reinício das actividades lectivas, enquanto o ajustamento 
das medidas transfronteiriças previsto para as 12h00, foi cancelado. 

- Face à detecção do 72.º caso confirmado em Macau, o Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que criaria zonas de código vermelho 
e amarelo, de acordo com o plano de prevenção e controlo com mais precisão contra a 
epidemia. O 3.º teste massivo de ácido nucleico teve início às 21h00 do dia 4 e foi concluído 
às 09h00 do dia 7 de Outubro, tendo sido recolhidas amostras de 681.579 pessoas, que 
tiveram todos resultados negativos. 

5 - De acordo com os dois despachos do Chefe do Executivo, a partir das 00h00 do dia 6 de 
Outubro, alguns locais de entretenimento de Macau seriam encerrados e, apenas poderiam 
entrar na zona das partidas dos postos de migração as pessoas que fossem portadoras 
de certificado com resultado negativo do teste de ácido nucleico da pneumonia causada 
pelo novo tipo de coronavírus, emitido, no decurso das 24 horas anteriores à sua entrada, 
por instituições qualificadas, reconhecidas pela autoridade sanitária. As medidas acima 
aludidas foram suspensas até o dia 19 de Outubro. 

- O Governo da RAEM decidiu conceder a dispensa de serviço aos seus trabalhadores durante 
o período de 5 e 7 de Outubro. 
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9 - Face à aproximação do tufão “Lionrock”, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 
emitiu, às 06h00, o aviso do sinal 8.º de tempestade tropical, o primeiro do ano. O Chefe 
do Executivo, Ho Iat Seng, deslocou-se ao Centro de Operações de Protecção Civil, para se 
reunir com os membros da estrutura de protecção civil e inteirar-se das acções de resposta 
ao tufão “Lionrock” e dar orientações no âmbito da passagem do tufão “Lionrock”. 

- O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus lançou o plano 
de teste de ácido nucleico com alta frequência. O grupo-alvo do plano abrangeu os 
trabalhadores das áreas de execução de obras de remodelação, de prestação de serviços 
de lavandaria, de segurança e trabalhadores não residentes de nacionalidade nepalesa e 
vietnamita. A estes indivíduos seria exigida a realização de quatro testes de ácido nucleico 
consecutivos, com o intervalo de um dia. 

10 - A operação de transferência dos moradores do Bloco 1 do Edifício San Mei On para o hotel 
de observação médica foi concluída com sucesso, após 17 horas, tendo sido transferido 
um total de 780 pessoas para o Hotel Tesouro. O isolamento terminou no dia 19, altura 
em que os respectivos moradores puderam regressar ao seu domicílio. 

- A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude recebeu 
a comunicação dos serviços competentes de Zhuhai de que cerca de 500 alunos 
transfronteiriços qualificados e os respectivos acompanhantes poderiam regressar a Zhuhai, 
nos dias 11 e 12 em transporte específico, após terem realizado o teste de ácido nucleico 
com resultado negativo, para isolamento domiciliário. 

11 - O Governo da RAEM lançou oito medidas de apoio acertado às PME afectadas, 
designadamente a prestação de assistência aos estabelecimentos comerciais no acesso a 
financiamento, a isenção do pagamento de rendas de bens imóveis do Governo, a concessão 
de benefícios fiscais, a facultação de apoio aos operadores e às pessoas empregadas, entre 
outras. 

12 - Face à aproximação do tufão “Kompasu”, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos emitiu, às 22h30, o aviso do sinal 8.º de tempestade tropical. O Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, deslocou-se, ao Centro de Operações de Protecção Civil, dando 
instruções quanto aos trabalhos de resposta à passagem do tufão. 

14 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, assistiu à cerimónia de abertura da 130.ª Feira de 
Importação e Exportação da China e do Fórum de Comércio Internacional do Rio das Pérolas, 
tendo ainda um encontro com responsáveis do Comité Municipal do Partido Comunista 
Chinês e do governo de Cantão, no qual trocaram impressões sobre a prevenção e controlo 
da pandemia em Guangdong e em Macau, e o reforço do intercâmbio e cooperação entre 
Cantão e Macau. 

16 - Entrou em funcionamento o posto de teste de ácido nucleico no Posto Fronteiriço Qingmao. 

17 - O Governo da RAEM implementou o programa de testes de ácido nucleico destinado às 
zonas-chave, instalando 12 postos de teste de ácido nucleico comuns e um posto especial 
destinado às pessoas com necessidades especiais sem marcação prévia. No âmbito de 
testes de ácido nucleico às zonas-chave foram testadas 56.130 pessoas, enquanto no 
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âmbito do programa de teste de ácido nucleico com alta frequência e de teste em pessoas 
provenientes das áreas de código vermelho e amarelo, foram testadas 24.322 pessoas, 
totalizando-se assim 80.452 pessoas testadas. Todos os resultados foram negativos. 

18 - Segundo o despacho do Chefe do Executivo, a idade aplicável da vacina inactivada contra 
a COVID-19 foi reduzida de indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos para aqueles 
com idade igual ou superior a 12 anos. Em 22 de Novembro, a idade aplicável da vacina 
inactivada foi baixada de novo para aqueles com idade igual ou superior a três anos. 

- As autoridades de Zhuhai do grupo de trabalho de prevenção e controlo conjuntos Zhuhai-
Macau comunicaram que, a partir das 12h00 do dia 19 de Outubro de 2021, as pessoas 
que entrassem em Zhuhai através dos postos fronteiriços Zhuhai-Macau necessitariam 
de apresentar o relatório de teste de ácido nucleico com resultado negativo emitido nas 
últimas 48 horas. O pessoal que desempenhasse funções de risco alto só poderia entrar 
em Zhuhai 14 dias depois de deixar de exercer tais funções. A partir das 01h00 do dia 23 
de Novembro, o prazo de validade do relatório de teste de ácido nucleico com resultado 
negativo voltou a ser de sete dias. 

- A Autoridade Monetária de Macau publicou a lista dos bancos de Macau que finalizaram 
a formalidade de notificação do desenvolvimento das actividades do “Projecto de Gestão 
Financeira Transfronteiriça”, podendo estes bancos iniciar as suas actividades neste âmbito 
a partir do dia seguinte. 

19 - O Governo da RAEM e a Universidade Fudan de Xangai assinaram um acordo-quadro 
de cooperação estratégica, tendo a cooperação focalizado na inovação tecnológica, 
microelectrónica, inteligência artificial, obrigações financeiras, economia, saúde pública, 
investigação cultural, entre outras, o que fornece um suporte institucional mais forte ao 
desenvolvimento de cooperação entre a RAEM e a Universidade Fudan. 

20 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na sessão solene de abertura do Ano 
Judiciário de 2021/2022 da Região Administrativa Especial de Macau. 

22 - A primeira reunião da Comissão de Gestão da Zona de Cooperação Aprofundada entre 
Guangdong e Macau em Hengqin (ilha da Montanha) teve lugar em Cantão. Na qual, ambas 
as partes negociaram o planeamento dos trabalhos da zona, incluindo apreciar e aprovar 
os “regulamentos sobre os trabalhos da Comissão de Gestão da Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin (em fase de experimentação)”, assim 
como realizaram a cerimónia de nomeação. 

27 - O Grupo de Trabalho para a Instalação do Hospital das Ilhas realizou uma conferência de 
imprensa para apresentar a opção pelo Peking Union Medical College Hospital como o 
“Parceiro do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”. O Peking Union Medical College 
Hospital irá ajudar o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas na sua exploração, gestão 
e prestação de serviços, bem como para prestar serviços de cuidados de saúde de alto 
nível aos residentes de Macau, formando profissionais de saúde excelentes e apoiando o 
desenvolvimento da indústria de saúde de Macau. 

30 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, emitiu uma mensagem à equipa desportiva de 

52 



53 

Cronologia de 2021

  
 

   
 

   
  

  
 
 

    
  

 
 
 
 

   
 

  
 
 

 

   
 

     
  

   

   
 
 

       
 

deficientes da RAEM que participou nos 11.os Jogos Nacionais para Deficientes e nos 8.os 
Jogos Olímpicos Especiais da China, congratulando os excelentes resultados obtidos nas 
várias competições. 

Novembro 
3 - O Instituto de Estudo de Estratégia Financeira e Económica da Academia de Ciências 

Sociais da China divulgou o “Relatório de Competitividade das Cidades da China n.º 19”, 
tendo Macau ocupado o 15.º lugar, igual ao de 2020. 

4 - A convite do Ministro do Comércio, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na 
cerimónia de inauguração da IV edição da Exposição Internacional de Importações da China 
que se realizou em Xangai. Em seguida efectuou uma visita de quatro dias consecutivos 
às cidades de Xangai e Hangzhou, onde teve encontros com os dirigentes da província de 
Zhejiang para trocarem, de forma aprofundada, impressões sobre o reforço da cooperação 
bilateral. 

- O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus divulgou o 
“Programa de inoculação da dose de reforço contra a COVID-19”, que se destinava a 
indivíduos qualificados que tivessem concluído os procedimentos de vacinação há seis 
meses. O programa foi implementado em duas fases. A 1.ª fase teve o início no dia 9 de 
Novembro. Em 15 de Novembro, o programa foi alargado a todos os indivíduos com idade 
igual ou superior a 18 anos de idade que tivessem administrado a segunda dose de vacina 
inactivada contra a COVID-19 há seis meses e não tivessem nenhumas contraindicações. 

11 - A Direcção dos Serviços de Turismo anunciou que o Hotel Tesouro seria usado como um 
“hotel de observação médica especializada” para acomodar especificamente pessoas de 
“segundo maior risco”. O Hotel Tesouro introduziria nova tecnologia e usaria robôs para 
fornecer serviços sem contacto pessoal, nomeadamente medida de temperatura corporal 
por meio de scan, esterilização e distribuição de material, etc.. O referido hotel entraria 
em funcionamento a partir de 1 de Dezembro. 

13 - Foi criado um posto da Consulta Externa de Teste de Ácido Nucleico de Hengqin (no Posto 
Fronteiriço de Hengqin) na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em 
Hengqin, para fornecer serviços de teste de ácido nucleico aos estudantes transfronteiriços. 

15 - Realizou-se a cerimónia de inauguração da Exposição sobre Apoio de Macau a Congjiang 
da Província de Guizhou na Luta contra a Pobreza. A exposição teve lugar sob a forma de 
exposição online com a duração de seis meses. 

16 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, apresentou o Relatório das Linhas de Acção Governativa 
para o Ano Financeiro de 2022 na Assembleia Legislativa e respondeu às perguntas dos 
jornalistas referentes ao teor do relatório, em conferência de imprensa, após a apresentação 
do Relatório das Linhas de Acção Governativa. 

17 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, assistiu ao plenário da Assembleia Legislativa e 
respondeu às perguntas dos deputados à Assembleia Legislativa sobre o teor do relatório 
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das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2022. 

18 - Em articulação com os trabalhos de prevenção epidémica, o Plano de registo do nome dos 
passageiros de autocarros estipula que é aplicado o registo de todos os cartões da Macau 
Pass utilizados nos autocarros públicos, com o nome do seu proprietário. Efectuado o registo 
dos cartões da Macau Pass, os detentores podem usufruir dos benefícios das tarifas. 

19 - Teve lugar, por três dias contínuos, o 68.º Grande Prémio de Macau. 

20 - Todos os indivíduos alojados no hotel de observação médica deviam apresentar a carta 
de confirmação de reserva de quartos emitida pelo hotel de observação médica quando 
tratavam de formalidades de embarque de voos ou antes de apanhar autocarros da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau para Macau. 

23 - A sessão de abertura da 11.ª Conferência do Fórum de Gestão do Ensino Superior nos 
Países e Regiões de Língua Portuguesa (FORGES) teve lugar em 22 no Instituto Politécnico 
de Setúbal e no Instituto Politécnico de Macau. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, proferiu 
um discurso de boas-vindas na sessão de abertura online, esperando o aprofundamento 
do intercâmbio e da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. 

24 - Os Serviços de Polícia Unitários estabeleceram, em colaboração com 13 associações cívicas, 
o “Mecanismo de ligação comunitária de protecção civil”. 

25 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou, na cerimónia de inauguração da sessão 
principal do China Internet Media Forum 2021, em Cantão, na qual discursou. 

27 - O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que, a fim 
de reduzir um eventual risco associado à nova variante B.1.1.529 do coronavírus designada 
por Ómicron para a saúde pública em Macau, os Serviços de Saúde determinaram que, a 
partir das 00h00 do dia 28 de Novembro de 2021, seria proibido o transporte, por aviões 
civis, de indivíduos que tivessem estado na África do Sul, Botsuana, Zimbabué, Namíbia, 
Lesoto, Suazilândia, Moçambique ou Maláui nos últimos 21 dias para entrarem na Região 
Administrativa Especial de Macau. 

Dezembro 
2 - As actividades da “Semana de Macau em Chongqing” decorreram por cinco dias 

consecutivos, tendo o evento visado promover a recuperação da economia e do turismo 
de Macau. 

- O Centro de Coordenação anunciou que os casos de infecção assintomática e os casos 
confirmados passaram a ser estatisticamente separados e publicados, sendo, porém, 
adoptadas medidas antiepidémicas unificadas e respectivo tratamento. 

4 - A Direcção dos Serviços de Turismo organizou, pela primeira vez, a “Gala de Drones Brilha 
sobre Macau”. 

6 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou na segunda reunião da Comissão de Gestão 
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da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, durante 
a qual esteve ainda na cerimónia de lançamento da primeira pedra das instalações de 
fiscalização e operações alfandegárias de controlo da «segunda linha» e posteriormente 
testemunhou a cerimónia de assinatura de contratos de 12 projectos essenciais da Zona 
de Cooperação Aprofundada e a cerimónia de descerramento de placa de quatro projectos 
cívicos. 

- A Autoridade Monetária de Macau anunciou que se deu início, a título experimental, ao 
funcionamento do “Sistema de Pagamento Rápido” (FPS) constituído conjuntamente com 
31 bancos de Macau. Com base no FPS, os bancos podem prestar aos clientes serviços 
de transferência interbancária rápida local de fundos de pequenos valores, denominados 
por “Easy Transfer”. 

10 - Foi inaugurada a empreitada de construção de Túnel de Ká-Hó. Contando com 500 metros 
de cumprimento e com duas vias de trânsito em dois sentidos, a empreitada de construção 
de túnel de Ká-Hó visa o aperfeiçoamento da rede rodoviária periférica de Cotai e o 
estabelecimento de uma ligação directa entre a ilha de Taipa e o leste de Coloane. 

- A 26.ª Feira Internacional de Macau (26.ª MIF), a Exposição de Franquia de Macau 2021 
(2021MFE) e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 
2021 (2021PLPEX) foram realizadas por três dias consecutivos paralelamente e no mesmo 
local. Durante o evento, foram programadas diversas cerimónias de assinatura de mais de 
80 protocolos, assim como organizadas online e offline cerca de 70 actividades de bolsas 
de contacto, tendo a apresentação em directo de fotografias do evento atraído a visita de 
cerca de 3,6 milhões de pessoas. 

13 - Realizou-se, pela primeira vez, em Macau, a “Sessão de Bolsa de Contacto no âmbito 
da Cooperação Indústria-Ensino-Pesquisa entre o Interior da China e Macau”, no mesmo 
local e ao mesmo tempo da realização da “Semana de Tecnologia 2021 e Exposição de 
Realizações de Inovação Tecnológica”, tendo surtido efeitos sinérgicos e contribuído para 
a promoção da transformação das realizações da investigação científica de Macau. 

- O Governo da Região Administrativa Especial de Macau organizou às 09h00 horas a 
cerimónia do «Dia Nacional de Luto pelas Vítimas do Massacre de Nanjing». 

- Foi publicado no Boletim Oficial o Regulamento Administrativo n.º 47/2021 “Alteração ao 
Regulamento Administrativo n.º 22/2018 - Comissão de Defesa da Segurança do Estado 
da Região Administrativa Especial de Macau”, criando-se o lugar de assessor para os 
assuntos de segurança nacional e três lugares de assessor técnico para os assuntos de 
segurança nacional na Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM. O respectivo 
regulamento administrativo entrou em vigor no dia seguinte à publicação. 

15 - A “Central de Depósito de Valores Mobiliários de Macau” (CSD) foi lançada oficialmente. 

16 - O Governo da Região Administrativa Especial de Macau divulgou o Segundo Plano 
Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da Região Administrativa Especial de 
Macau (2021-2025). 

- O Governo da Região Administrativa Especial de Macau e o Ministério da Ecologia e Meio 
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Ambiente da China assinaram o «Acordo de Cooperação na Área de Protecção Ambiental 
entre o Interior da China e a Região Administrativa Especial de Macau». O acordo foi 
assinado pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, 
e pelo ministro da Ecologia e Meio Ambiente da China, Huang Runqiu. 

17 - A Região Administrativa Especial de Macau e o Supremo Tribunal Popular assinaram a “Acta 
da reunião sobre o reforço do intercâmbio e da cooperação na área jurídica e judiciária”, 
tendo sido, este acto, testemunhado em conjunto pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, 
e pelo presidente do Supremo Tribunal Popular, Zhou Qiang. 

19 - Chegou a Macau a Delegação de Atletas Olímpicos Nacionais de Elite (delegação composta 
por atletas do Interior da China participantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio) para um 
programa de visita de três dias. 

20 - Para comemorar o 22.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial 
de Macau, o Governo da RAEM realizou a cerimónia do içar das bandeiras e a recepção 
comemorativa do 22.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial 
de Macau. 

- Teve lugar a cerimónia de estreia oficial do documentário “Sabor de Macau” em alta definição 
em 4K, produzido em conjunto pelo China Media Group e pela Região Administrativa 
Especial de Macau, para comemorar o 22.º aniversário do regresso de Macau à pátria. 

- Aviso do tufão “Rey” foi um aviso emitido o mais tardar do ano, batendo o recorde de 
Macau. 

22 - O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, em visita oficial a Pequim, teve encontros com o 
Presidente, Xi Jinping, bem como com o Primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li 
Keqiang, e nos quais foram abordados os temas sobre os trabalhos desenvolvidos no 
último ano na Região Administrativa Especial de Macau a sua situação actual. 

24 - Ao regressar a Macau após a missão de serviço a Pequim, o Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, fez o balanço da deslocação com a comunicação social, indicando que os dirigentes 
do País reconheceram o trabalho de prevenção pandémica de Macau realizado nos últimos 
dois anos, manifestando o apoio ao desenvolvimento da diversificação adequada da 
economia de Macau. 

27 - Foi registado o primeiro caso de infecção da variante Ómicron do coronavírus em Macau. 
O paciente era um residente de Macau com 23 anos de idade, vindo dos Estados Unidos. 

31 - De a cordo com o despacho do Chefe do Executivo, as zonas do Interior da China referidas 
no regulamento administrativo relativo ao Programa do subsídio para seguro de saúde dos 
residentes da Região Administrativa Especial de Macau no Interior da China, passaram 
a alargar da cidade de Zhuhai, para a cidade de Zhongshan e a cidade de Jiangmen, de 
forma a ajudar mais residentes de Macau na adesão ao sistema de seguro de saúde do 
Interior da China. 
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1. 22 de Dezembro 
O Presidente, Xi Jinping, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, que se encontrava em Pequim em missão oficial (foto da Xinhua) 

2. 22 de Dezembro 
O Primeiro-ministro, Li Keqiang, recebeu, em audiência, o Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng, que se encontrava em Pequim em missão oficial 
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1. 17 de Setembro 
O membro do Comité 
Permanente do Politburo do 
Partido Comunista da China 
(PCC) e vice-primeiro-ministro, 
Han Zheng, e o secretário do 
Comité Provincial de Guangdong 
do PCC, Li Xi presidiram ao 
descerramento de placas das 
organizações administrativas 
da Zona de Cooperação 
Aprofundada. O vice-presidente 
da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês (CCPPC), 
Ho Hau Wah, o vice-presidente 
da CCPPC e director do Gabinete 
para os Assuntos de Hong Kong 
e Macau junto do Conselho de 
Estado, Xia Baolong, o Chefe 
do Executivo da RAEM, Ho Iat 
Seng, e o subsecretário do 
Comité Provincial de Guangdong 
do PCC e governador da 
província de Guangdong, Ma 
Xingrui, testemunharam a 
cerimónia em palco 

2. 17 de Setembro 
Realizou-se a cerimónia de 
inauguração das organizações 
administrativas da Zona de 
Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em 
Hengqin. O membro do Comité 
Permanente do Politburo do 
Partido Comunista da China 
e vice-primeiro-ministro, Han 
Zheng, pousou para uma foto 
com os principais membros das 
organizações administrativas 
da Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong 
e Macau em Hengqin, antes da 
cerimónia de inauguração das 
mesmas 

3. 9 de Setembro 
O Gabinete de Comunicação do 
Conselho de Estado realizou, 
em Pequim, uma conferência de 
imprensa, onde foi apresentado 
o desenvolvimento e construção 
de Hengqin (Ilha da Montanha) 
e Qianhai. O secretário para a 
Administração e Justiça, Cheong 
Weng Chon, foi convidado como 
representante do Governo 
da Região Administrativa 
Especial de Macau, para estar 
presente, em videoconferência, 
e responder às questões 
colocadas pela comunicação 
social (Foto da Xinhua) 
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4. 10 de Setembro 
O Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau realizou 
conferência de imprensa sobre o 
«Projecto Geral de Construção da 
Zona de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em 
Hengqin» 

5. 18 de Setembro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, 
presidiu à reunião de estudo sobre 
a implementação e concretização do 
«Projecto Geral de Construção da 
Zona de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em 
Hengqin» 

6. 22 de Outubro 
Teve lugar a primeira reunião 
da Comissão de Gestão da Zona 
de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em 
Hengqin, presidida pelas co-
chefias da Comissão de Gestão, 
nomeadamente, o governador da 
província de Guangdong, Ma Xingrui, 
e o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng 
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1. 6 de Dezembro  
Tiveram lugar a assinatura de projectos da zona de cooperação aprofundada e a cerimónia 
de descerramento das instalações de serviços sociais. Os chefes da Comissão de Gestão 
da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Chefe do 
Executivo da RAEM, Ho Iat Seng e o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, e 
ainda outros membros da Comissão de Gestão testemunharam a assinatura de projectos da 
zona de cooperação aprofundada. 

2. 8 de Setembro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, 
e convidados de honra participaram na cerimónia de abertura do Novo Acesso Fronteiriço 
Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao) 
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3. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, acompanhado por uma comitiva do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau, deslocou-se, nos dias 19 
e 20 de Abril, à província de Hainão, para participar na cerimónia de abertura 
da Conferência Anual do Fórum Boao para a Ásia 2021, onde assistiu através 
de videoconferência ao discurso do Presidente Xi Jiping. A foto ilustra o 
encontro entre o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, com o secretário do Comité 
Provincial de Hainão do PCC, Shen Xiaoming, decorrido em 19 de Abril 

4. Teve lugar, em 24 de Setembro, a Reunião Conjunta das Lideranças Executivas 
no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas de 2021, 
realizada na cidade de Chengdu da província de Sichuan 
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1. 3 de Junho 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng reuniu-se com o secretário do Comité Municipal do Partido 
Comunista Chinês, Li Qiang 

2. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong e 
a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, participaram, em 3 de Junho, na 
cerimónia de inauguração da “Semana do Macau em Xangai” 

3. Teve lugar, em 4 de Junho, a 1.ª Reunião de Cooperação entre Xangai e Macau na cidade de Xangai, 
marcando-se a criação e activação formal do mecanismo de cooperação ao mais alto nível entre 
os dois territórios e da plataforma de diálogo, e assinalando-se também um novo ponto de partida 
da cooperação entre Xangai e Macau. A foto de grupo dos membros das duas delegações foi tirada 
após a 1.ª Reunião de Cooperação entre Xangai e Macau 
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4. 24 de Setembro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, participou na cerimónia 
de inauguração da «Semana de 
Macau em Sichuan‧Chengdu» 

5. 24 de Setembro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, e secretário-geral do 
Comité Provincial de Sichuan 
do PCC, Peng Qinghua, 
testemunharam a assinatura do 
«Memorando da “Visita de jovens 
estudantes de Macau e Sichuan”» 
e do memorando sobre o reforço 
da cooperação turística entre 
Macau e Sichuan, na ocasião da 
Segunda Reunião de Cooperação 
entre Sichuan e Macau 

6. O Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, deslocou-se, de 4 a 7 de 
Novembro, às cidades de Xangai 
e Hangzhou, para participar na 
cerimónia de inauguração da IV 
edição da Exposição Internacional 
de Importações da China e visitar 
a cidade de Hangzhou. A foto 
ilustra o encontro do Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, com o 
secretário do Comité Provincial 
de Zhejiang do PCC e presidente 
do Comité Permanente da 
Assembleia Popular Provincial, 
Yuan Jiajun realizado em 7 de 
Novembro 



Macau 2022 Livro do Ano

 

 
 

 
 

1. O Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng, à frente 
da delegação oficial 
do Governo da Região 
Administrativa Especial 
de Macau, deslocou-se às 
cidades da Grande Baía 
Guanddong-Hong Kong-
Macau, durante quatro 
dias contínuos de 8 a 
11 de Janeiro. A agenda 
da deslocação abrangeu 
reuniões com dirigentes 
governamentais 
das cidades em 
causa e visitas aos 
respectivos projectos 
de desenvolvimento 
industrial, no sentido de 
aprofundar o impulso 
dos trabalhos de 
construção da Grande 
Baía. A foto mostra o 
encontro do Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng, 
com o secretário do 
Comité Municipal de 
Zhongshan e presidente 
do Comité Permanente 
da Assembleia Popular 
Municipal de Zhongshan, 
Lai Zehua em 8 de 
Janeiro 

2. 8 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, Ho 
Iat Seng, teve encontro 
com o secretário do 
Comité Municipal de 
Jiangmen e presidente 
do Comité Permanente 
da Assembleia Popular 
Municipal de Jiangmen, 
Lin Yingwu 

3. 8 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng, reuniu-
se com o secretário do 
Comité Municipal de 
Zhaoqing e presidente 
do Comité Permanente 
da Assembleia Popular 
Municipal de Zhaoqing, 
Fan Zhongjie 
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4. 9 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, teve um encontro com 
o sub-secretário do Comité do 
Partido Comunista da cidade 
Foshan e secretário do Comité 
Municipal de Shunde, Guo 
Wenhai 

5. 9 de Janeiro 
Acompanhado pelo vice
governador da província de 
Guangdong, Zhang Xin e pelo 
presidente do município de 
Cantão, Wen Guohui, o Chefe do 
Executivo, Ho Iat Seng visitou 
uma empresa farmacêutica da 
medicina tradicional chinesa em 
Cantão 

6. 10 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng, encontrou-se com o 
secretário do Comité Provincial 
de Guangdong do Partido 
Comunista Chinês (PCC), Li Xi, 
em Cantão 
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1. 10 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng, encontrou-
se com o secretário 
do Comité do Partido 
Comunista da cidade de 
Dongguan e presidente 
do Comité Permanente 
da Assembleia Popular 
de Dongguan, Liang 
Weidong 

2. 10 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng, reuniu-
se com o secretário 
do Comité do Partido 
Comunista da cidade 
Huizhou e presidente do 
Comité Permanente da 
Assembleia Popular de 
Huizhou, Li Yiwei 

3. 11 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, 
Ho Iat Seng, reuniu-se 
com o vice-secretário 
do Comité do Partido 
Comunista da província 
de Guangdong e 
secretário do Comité do 
Partido Comunista da 
cidade de Shenzhen, 
Wang Weizhong 
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4. 15 de Junho 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, à frente da delegação do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau participou na Conferência Conjunta de Cooperação 
Guangdong-Macau 2021, realizada por formato de videoconferência 

5. 28 de Janeiro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve reunião de trabalho com o secretário do Comité 
Municipal de Zhuhai do Partido Comunista Chinês, Guo Yonghang, e o presidente do 
Município de Zhuhai, Yao Yisheng. As partes trocaram ideias sobre o aperfeiçoamento 
do mecanismo conjunto de prevenção e controlo de epidemia estabelecido entre Zhuhai 
e Macau e aprofundaram o tema da promoção da zona de cooperação aprofundada 
entre Guangdong e Macau em Hengqin 
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1. 16 de Outubro 
O Chefe do Executivo, Ho 
Iat Seng, testemunhou 
juramento da tomada de 
posse dos deputados da VII 
Assembleia Legislativa da 
RAEM 

2. 12 de Setembro 
Eleições para a Assembleia 
Legislativa 2021: todas as 
assembleias de voto de 
sufrágio directo e sufrágio 
indirecto ficaram prontos a 
funcionar entre as 09h00 
e as 21h00 para o acto 
eleitoral 

3. 13 de Setembro 
Eleições para a Assembleia 
Legislativa 2021: a CAEAL 
divulgou o resultado 
preliminar da contagem dos 
votos 
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4. 10 de Fevereiro 
A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa realizou uma reunião, na 
qual foi elaborado e calculado preliminarmente o orçamento global para as eleições 
para a 7.ª Assembleia Legislativa 

5. 2 de Agosto 
A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa publicou, por edital 
afixado, uma relação completa das candidaturas definitivamente admitidas para as 
eleições para a 7.ª Assembleia Legislativa 

6. A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa realizou, em 3 de Agosto, 
a cerimónia de sorteio das listas de candidatura para a atribuição de ordem no boletim 
de voto a cada candidatura 

7. 6 de Setembro 
A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa visitou ao Pavilhão 
Polidesportivo Tap Seac, onde está instalada uma réplica da assembleia de voto, para 
verificar a situação do primeiro dia de simulação de votação 
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1. 3 de Agosto 
Em resposta ao aumento de quatro novos casos locais confirmados da COVID-19, o Centro 
de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus convocou uma conferência de 
imprensa para anunciar as diversas medidas de prevenção e controlo de epidemia tomadas 
pelo Governo da RAEM. De acordo com a medida anunciada à noite do mesmo dia, iniciar-se-ia 
o programa de teste de ácido nucleico para toda a população de Macau às 09h00 do dia 4 de 
Agosto, com o funcionamento de 24 horas por dia de postos do teste de ácido nucleico, estando 
prevista a conclusão em três dias da testagem para toda a população 

2. 3 de Agosto 
De modo a evitar a propagação em Macau de vírus da COVID-19 e proteger a vida e segurança 
de bens da população, o Chefe do Executivo declarou, pelo despacho, a entrada da Região 
Administrativa Especial de Macau no estado de prevenção imediata, sendo activado em seguida 
o Centro de Operações de Protecção Civil 

3. 4 de Agosto 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, realizou conferência de imprensa sobre prevenção e controlo 
da situação epidémica 

4. Iniciou-se, às 09h00 do dia 4 de Agosto, o programa de teste de ácido nucleico para toda a 
população de Macau. A foto revela a assistência prestada por funcionários a um idoso que se 
encontrava submetido ao teste de ácido nucleico 
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5. 25 de Setembro 
Tendo em conta o surto sucessivo de dois casos confirmados relacionados com 
caso importado, realizou-se a segunda ronda de testes em massa de ácido 
nucleico a partir das 15h00 de 25 de Setembro até às 15h00 do dia 28 de 
Setembro, com 52 postos de testes a funcionarem 24 horas por dia 

6. 30 de Setembro 
O Governo da Região Administrativa Especial de Macau, governo da província 
de Guangdong e governo do município de Zhuhai, realizaram reunião de 
trabalho por videoconferência para negociar assuntos ligados à prevenção e 
controlo da pandemia e à passagem nos postos fronteiriços 

7. 4 de Outubro 
Por motivo de surto de novo caso confirmado da COVID-19, deu-se início, às 
21h00 do dia 4 de Outubro, ao 3.º Teste de ácido nucleico a toda a população 

8. A partir das 08h00 de 10 de Outubro, o Corpo de Polícia de Segurança Pública, 
o Instituto para os Assuntos Municipais, os Serviços de Saúde, o Instituto de 
Acção Social, o Corpo de Bombeiros e a Direcção dos Serviços de Turismo 
iniciaram a operação de transferência dos moradores do Edifício San Mei 
On para um hotel de observação médica, com vista a prevenir e controlar a 
propagação da epidemia do Edifício San Mei On e eliminar o potencial risco de 
propagação 
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1. Teve lugar, em 23 de Junho, a cerimónia de inauguração da Exposição de Fotografias 
de Celebração do 100.º  Aniversário do Partido Comunista da China 

2. 2 de Julho 
Os diversos sectores da sociedade de Macau realizaram o Colóquio de celebração do 
100.º Aniversário da Fundação do Partido Comunista da China 
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3. 1 de Outubro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, oficiais do Governo Central em Macau, oficiais da 
Guarnição da ELP em Macau, responsáveis dos órgãos legislativo e judicial da RAEM, 
os titulares dos principais cargos do Governo da RAEM e individualidades da sociedade 
participaram na cerimónia do içar da bandeira, no âmbito das comemorações do 72.º 
Aniversário da Implantação da República Popular da China 

4. 20 de Dezembro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, oficiais do Governo Central em Macau, oficiais da 
Guarnição do ELP em Macau, responsáveis dos órgãos legislativo e judicial, titulares 
dos principais cargos e individualidades da sociedade assistiram à cerimónia solene 
do içar das bandeiras em comemoração do 22.º Aniversário do Estabelecimento da 
Região Administrativa Especial de Macau 
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1. Realizou-se em Cantão a cerimónia de inauguração do China Internet Media Forum 2021, em 25 
de Novembro, na qual o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou e discursou 

2. 27 de Setembro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui, e a 
Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, participaram 
na cerimónia de entrega da bandeira dos XV Jogos Nacionais. Os XV Jogos Nacionais serão 
realizados em 2025, por Guangdong, Hong Kong e Macau 
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3. 18 de Janeiro 
Teve lugar a recepção da Festa da Primavera 2021 oferecida pelo Gabinete de Ligação 
do Governo Popular Central na RAEM 

4. 23 de Março 
O Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da 
China na RAEM realizou a recepção de boas-vindas do novo Comissário do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros na RAEM, Liu Xianfa 



Macau 2022 Livro do Ano

 
 

 
 

 

1 2 

3 

1. 13 de Abril 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, na sessão plenária da Assembleia Legislativa respondeu às 
perguntas dos deputados sobre assuntos no âmbito da acção governativa e de questões sociais 

2. 16 de Novembro, 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, apresentou, na Assembleia Legislativa, o Relatório das 
Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2022 

3. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, efectuou, durante os feriados do ano novo lunar, visitas a 
idosos e à população mais desfavorecida, e deslocou-se a vários serviços públicos para mostrar 
a solidariedade aos dos trabalhadores da linha da frente da Administração Pública que se 
mantiveram nos seus postos durante os feriados do ano novo lunar. Visitou ainda trabalhadores 
que permaneceram em Macau, durante as festividades do ano novo lunar, e ilhas para ficar a 
conhecer o ambiente de negócios, e ouvir as opiniões dos comerciantes. A fato regista a cordial 
conversa do Chefe do Executivo com um idoso, em 13 de Fevereiro, no sentido de dar seus 
melhores votos da festa 
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4. 9 de Fevereiro
 O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, dirigiu outros responsáveis do Governo para a 

vacinação contra a COVID-19

5. O “Posto de Inoculação Comunitário sobre Vacinas contra a COVID-19 dos Serviços 
de Saúde” instalado no Fórum de Macau entrou em funcionamento a 20 de Maio, 
disponibilizando-se 2000 vagas/dia de vacinas da Sinophram na fase inicial
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1. 6 de Fevereiro 
As primeiras vacinas de vírus inactivado contra a COVID-19, produzida pela Sinopharm 
chegaram ao posto fronteiriço do Parque Industrial 

2. 22 de Fevereiro 
A partir de 22 de Fevereiro, data do início da segunda fase, o programa de administração das 
vacinas foi aberto para todos os residentes de Macau 

3. 27 de Fevereiro 
Vacinas de mRNA contra a COVID-19 do laboratório alemão BioNtech chegaram a Macau 

4. 3 de Março 
A inoculação com a vacina de mRNA contra a COVID-19 foi aberta a todos os residentes 
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5. 15 de Março 
O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, presidiu à conferência 
de imprensa sobre o “Plano de garantia do emprego, estabilização da economia 
e asseguramento da qualidade de vida da população” que seria lançado de forma 
ordenada a partir de Abril 

6. A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, a Autoridade 
Monetária de Macau e o Instituto de Acção Social organizaram, em 5 de Maio, uma 
conferência de imprensa conjunta, para divulgar informações detalhadas sobre a 
inscrição, o levantamento e a utilização dos benefícios a conceder no âmbito do 
“Plano de benefícios do consumo por meio electrónico” 

7. 3 de Agosto 
A DSEC realizou em 3 de Agosto, uma conferência de imprensa sobre os Censos 
2021. A DSEC efectuaria a recolha da informação junto de mais de 270 mil 
unidades habitacionais, comerciais e industriais de Macau. A foto mostra que 
face à situação epidémica, a DSEC apela a população para optar por preencher o 
questionário online, de forma a reduzir o risco de contacto humano 
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1. 9 de Outubro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se, no Centro de Operações de 
Protecção Civil, com os membros da Estrutura da Protecção Civil para ouvir 
o ponto de situação sobre a passagem do tufão “Lionrock” e os trabalhos de 
prevenção e controlo da pandemia 

2. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, deslocou-se, em 12 de Outubro, ao 
Centro de Operações de Protecção Civil para presidir à reunião de trabalho em 
resposta à passagem do tufão “Kompasu”, e inteirar-se da situação 
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3. 15 de Abril 

Realizou-se a cerimónia de 
inauguração da Exposição 
de Educação sobre a 
Segurança Nacional 

4. 13 de Dezembro  
O Governo da Região 
Administrativa Especial 
de Macau realizou a 
cerimónia do «Dia 
Nacional de Luto pelas 
vítimas do massacre de 
Nanjing» 

5. 31 de Julho 
A Guarnição em Macau 
do Exército de Libertação 
do Povo Chinês realizou a 
recepção comemorativa 
do 94.º aniversário do 
Exército de Libertação do 
Povo Chinês 
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1. 10 de Junho 
O Chefe do Executivo, Ho 
Iat Seng, esteve presente 
na recepção do Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 

2. Teve lugar a cerimónia de 
inauguração da 26.ª Feira 
Internacional de Macau, da 
Exposição de Franquia de 
Macau 2021 e da Exposição de 
Produtos e Serviços dos Países 
de Língua Portuguesa (Macau) 
2021 em 10 de Dezembro 

3. 2 de Dezembro 
O Chefe do Executivo, Ho Iat 
Seng e convidados visitaram 
a “Beyond International 
Technology Innovation Expo” 
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4. 22 de Janeiro 
Realizou-se a “Cerimónia de Imposição de Medalhas e Títulos Honoríficos do Ano 
2020 da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China”, 
no Centro Cultural de Macau 

5. Decorreram, em Macau, actividades de aprofundamento de cooperação 
estratégica entre o China Media Group e o Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau em 18 de Julho 
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1. 9 de Dezembro 
Teve lugar a actividade para a popularização da ciência sobre a missão espacial da 
nave Shenzhou 13 - Lição realizada no espaço no âmbito da “Aula Tiangong” 

2. 19 de Dezembro 
Chegou a Macau a Delegação de Atletas Olímpicos Nacionais de Elite para um 
programa de visita de três dias 
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3. Realizou-se, em 
9 de Dezembro, 
a cerimónia de 
inauguração da 
Semana de Jiansu 
em Macau e da 
11.ª Cimeira para 
o Desenvolvimento 
Comercial e Industrial 
da Província de 
Jiangsu, Macau e 
os Países de Língua 
Portuguesa (Macau) 

4. 22 de Julho 
Teve lugar a cerimónia 
de abertura do “12.º 
Fórum Internacional 
sobre o Investimento 
e Construção de Infra
estruturas” 

5. Realizou-se, em 
3 de Dezembro, a 
cerimónia de abertura 
da Cimeira de Ciência 
e Tecnologia da China 
2021 
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1. 19 de Novembro, 
Inaugurou-se o 68.º Grande 
Prémio de Macau 

2. Teve lugar a cerimónia 
de lançamento da Central 
de Depósito de Valores 
Mobiliários (CSD) de Macau 
em 15 de Dezembro 

3. As Regatas Internacionais 
de Barcos-Dragão de Macau 
2021 decorreram  em 14 de 
Junho. Atletas empenhados 
lutaram com todos os 
esforços por bons resultados, 
embora a competição deste 
ano não tivesse bancadas, 
devido à epidemia da 
COVID-19 

1 
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4. 30 de Agosto 
A Delegação Desportiva da Região Administrativa Especial de Macau, que participa nos 14.os 

Jogos Nacionais, fez uma visita de cumprimento ao Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, antes de 
partida 

5. Teve lugar, em 26 de Outubro, a cerimónia de iniciação do cronómetro de contagem 
decrescente dos 100 dias da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno 
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1. 27 de Outubro 
O Grupo de Trabalho para a 
Instalação do Hospital das Ilhas 
apresentou em conferência de 
imprensa os parceiros do Complexo 
de Cuidados de Saúde das Ilhas. 
O Complexo de Cuidados de 
saúde das Ilhas irá cooperar com 
o Peking Union Medical College 

Hospital, recomendado pela 

Comissão Nacional de Saúde, 
para aumentar a capacidade 
de tratamento dos Serviços de 
Urgência e de especialidade em 
Macau 

2. 1 de Março 
Teve lugar a inauguração do 
itinerário marítimo entre o Terminal 
Marítimo de Passageiros da Taipa e 
Jiuzhou Gang de Zhuhai. Durante 
o período inicial de operação 
deste itinerário, eram realizadas 
diariamente dez viagens de ida e de 
volta entre a Taipa e Jiuzhou Gang, 
com a duração de 25 minutos de 
cada viagem 
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3. 24 de Abril
 O Exercício de tufão “Peixe Cristal 2021” - Acidente de viação durante o tufão e 

tratamento de um caso envolvendo matérias perigosas

4. Realizou-se, em 20 de Outubro, a Sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 
2021/2022 da Região Administrativa Especial de Macau
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1. 28 de Outubro 
O secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon, discursou no 
seminário temático sobre as novas oportunidades e empenho de Macau, no âmbito 
da comemoração do 50.º aniversário da recuperação da representação legal da 
RPC na Organização das Nações Unida 

2. 14 de Setembro 
O secretário para Economia e Finanças, Lei Wai Nong, participou na conferência 
de imprensa relativa à consulta pública sobre a revisão à Lei n.º 16/2001 «Regime 
Jurídico da Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar em Casino» 
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3. 24 de Abril 
O secretário para a Segurança e 
comandante de acção conjunta, 
Wong Sio Chak, fez balanço sobre 
eficiência do Exercício de tufão 
“Peixe Cristal 2021” 

4. 15 de Dezembro 
A secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, Ao Ieong U e 
o director da Comissão Nacional 
de Saúde, Ma Xiaowei celebraram 
o memorando de cooperação 
no âmbito de cooperação do 
Complexo de Cuidados de Saúde 
das Ilhas 

5. 15 de Outubro 
O secretário para os Transportes 
e Obras Públicas, Raimundo 
do Rosário, apresentou, em 
conferência de imprensa, os 
trabalhos de substituição dos 
cabos eléctricos de alta tensão da 
Linha da Taipa do Metro Ligeiro 




