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Novo alívio nas restrições do uso 
de máscara só em Maio • P. 5
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Dependência do jogo disparou após reabertura da cidade
Desde o levantamento das restrições em Macau, o número de pedidos de ajuda recebidos pela Associação Sheng Kung Hui Macau em relação ao 
vício do jogo registou um crescimento de 20% face ao período homólogo do ano passado. O balanço entre Janeiro e Fevereiro do serviço da “Linha 
aberta de 24 horas e serviços de aconselhamento online para apoios contra vício do jogo” da associação mostrou ainda um aumento de 48% de 
pedidos de ajuda entre turistas provenientes de Hong Kong e do interior da China. • P. 3

TAXA DE DESEMPREGO DOS RESIDENTES 
DESCE PARA 4,1%

A taxa de desemprego dos residentes desceu para 4,1% 

no período entre Dezembro de 2022 e Fevereiro de 2023, 

indicou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos. Isto 

representa uma diminuição de 0,2 pontos percentuais face à 

taxa de 4,3% que se verificou entre Novembro do ano passado 

e Janeiro deste ano. A taxa de desemprego geral de Macau é 

agora de 3,3%, ou seja, menos 0,1 pontos percentuais. • P. 4

FÓRUM DE MACAU COMEÇA A 
ASSINALAR 20 ANOS DE EXISTÊNCIA

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) comemora 

este ano o seu 20.º aniversário. Apesar de o organismo ter 

sido criado em Outubro de 2003, as comemorações começam 

já amanhã, com uma recepção no Complexo da Plataforma 

de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa. • P. 8

LÁZARO OLIVEIRA ESTREIA-SE COM 
UMA DERROTA NA SELECÇÃO DE MACAU

O treinador da selecção de futebol de Macau, Lázaro Oliveira, 

estreou-se ontem com uma derrota pela margem mínima 

frente a Singapura, numa partida que foi disputada no 

Estádio de Macau. O único golo da partida que serviu de 

preparação para a primeira eliminatória da qualificação 

asiática para o Mundial de 2026 foi marcado já na segunda 

parte na sequência de um canto. • P. 13
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“Sugiro ao Governo da RAEM que crie papéis 
para o “desporto+”. Nesse sentido, para além de 
aproveitarem as marcas desportivas de Macau 
estabelecidas há muitos anos, tais como o Grande 
Prémio, a Galaxy Entertainment Maratona 
Internacional, o Grande Prémio Mundial de 
Voleibol Feminino, o Open de Badminton de 
Macau do “BWF World Tour” e o Torneio de 
Campeões WTT Macau, as autoridades devem 
tentar activamente que sejam realizadas outras 
competições internacionais de alto nível no 
território, sobretudo jogos de futebol, basquetebol 
e ténis. Desde que as competições sejam 
suficientemente atractivas, conseguirão cativar 
espectadores da Grande Baía e até estrangeiros 
a virem a Macau assistir a tais eventos. Só com 
estes trabalhos é que serão produzidos os devidos 
efeitos do “desporto mais”. Tenho expectativas”.

NELSON KOT
Presidente da Associação de Estudos Sintético 
Social de Macau
JORNAL TRIBUNA DE MACAU

“Os acontecimentos dramáticos que moldaram 
Hong Kong nos últimos anos, desde a agitação 
civil de 2019 até à pandemia, precisam de ser 
totalmente compreendidos, para que se possam 
aprender lições. Mas para estabelecer o quadro 
completo destes e de outros desenvolvimentos, os 
registos oficiais devem ser preservados e o público 
deve ter acesso suficiente a eles. A maioria das 
partes do mundo tem leis que regulam a gestão 
dos arquivos governamentais. Mas não em Hong 
Kong. A necessidade de legislação há muito que se 
faz sentir. Já passaram 10 anos desde que foram 
criados dois subcomités da Comissão de Reforma 
Legislativa (LRC) para estudar os arquivos e o 
acesso às leis de informação. Ambos divulgaram 
documentos de consulta em 2018, apoiando a 
legislação. Ainda estamos à espera que os seus 
relatórios finais sejam publicados”.

CLIFF BUDDLE
Jornalista
SOUTH CHINA MORNING POST

“A China está disposta a trabalhar com 
Portugal e outros países amantes de paz, para 
promover diálogo, convergência em vez de 
divergência, promover cooperação e eliminar 
sementes de conflitos e enfrentar desafios 
de segurança complexos e interligados com o 
espírito de união e a mentalidade de ganhos 
compartilhados, para criar um ambiente justo, 
uma conjuntura de segurança de construção 
e benefícios compartilhados, promovendo a 
construção constante de comunidade com futuro 
compartilhado para a humanidade”.

ZHAO BENTANG
Embaixador da China em Portugal
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

PONTO 
DE CITAÇÃO

DEPOIS DA TRAGÉDIA. Uma menina surge dentro de uma casa danificada após ter sido incendiada por invasores israelitas em reacção a um ataque de 

tiros contra soldados israelitas na noite anterior, em Sinjel, perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia. ALAA BADARNEH/EPA

“George Orwell ensinou-nos o valor das 
palavras. Perverter o seu significado é, muitas 
vezes, ceder terreno aos inimigos da liberdade. É 
fundamental, por isso, estarmos sempre atentos 
à importância de cada rótulo, de cada etiqueta, 
de cada frase feita em suposta representação 
da realidade.
A brutal ditadura de Putin, consciente deste 
facto, decretou penas de prisão a todos quantos 
chamassem guerra à guerra. Os russos só podem 
entoar a eufemística lengalenga putinesca, que 
chama «operação militar especial» à criminosa 
invasão do território ucraniano pela maior 
potência atómica do planeta.
Cada quadrante com os seus eufemismos. 
Os amigos do Kremlin em Portugal chamam 
simplesmente «guerra» àquilo - diluindo-se todo 
o horror concreto dos massacres cometidos pelos 
russos em Butcha, Borodianka, Irpin, Kramatorsk 
e Mariúpol num vocábulo abstracto.
Até o jornalismo que persiste em ser rigoroso 
e sério pode recorrer a expressões equívocas. 
Acontece quando alude à «Guerra da Ucrânia», 
como se houvesse simetria exacta entre agressor 

e agredido.
Mas não há.
O que ali ocorre é a guerra da Rússia contra a 
Ucrânia. Iniciada faz hoje 13 meses e ainda sem 
fim à vista. Saibamos dar-lhe o nome certo. Sem 
enganos, sem eufemismos, sem ambiguidades.”

PEDRO CORREIA
Delito de Opinião
https://delitodeopiniao.blogs.sapo.pt/

“A extrema-direita nunca desilude.
O partido da extrema-direita acaba de dar uma 
conferência de imprensa em que a primeira 
medida defendida para reduzir a inflação foi a 
descida da taxa de IVA. Ora, a quem serve essa 
descida?
O gráfico acima mostra a situação da cobrança 
de IVA em 2020 por escalões de imposto 
cobrado, segundo as estatísticas da Autoridade 
Tributária. Nas colunas a azul, temos o número 
de contribuintes de IVA. E a linha a laranja mostra 
a receita de IVA cobrada e entregue por cada um 
desses escalões de imposto. No escalão mais à 
direita - acima de 5 milhões de IVA cobrado - 
havia 69 contribuintes (0% do total de 979.877 
contribuintes) que entregaram ao Estado 4,4 mil 
milhões de euros de IVA (20% da 21.744 milhões 
de euros).
Ora, o que aconteceria se fosse aprovada uma 
descida das taxas ou da taxa mais reduzida de 
IVA?
Muito provavelmente - tal como aconteceu 
em Espanha ou em Portugal com a descida de 
IVA da restauração - os preços não sofreriam 
alteração (porque não há forma administrativa 
de os controlar) e a descida da taxa de IVA iria 
engrossar a margem bruta dos vendedores.

Se isso acontecesse, quem iria beneficiar mais? 
Todos os vendedores com as maiores cobranças 
de IVA. Ou seja, esses 69 contribuintes que 
cobram 20% da receita de IVA, ou os 134 
contribuintes que cobram 1,4 mil milhões 
de euros de IVA (6% a receita) ou os 298 
contribuintes que cobram 1,7 mil milhões de 
IVA (8% da receita). Só estes 500 contribuintes 
cobram um terço da receita do imposto. E eram 
esses que iam beneficiar com a medida proposta 
pela extrema-direita.
Pergunta: serão estes os financiadores da 
extrema-direita?
Estes valores são os relativos ao total dos 
produtos. A Autoridade Tributária não divulga 
valores por escalões e por tipo de produto ou 
mesmo por taxas de IVA ventilada por escalões 
de cobrança dde IVA. Mas muito seguramente 
este tipo de leitura seria possível para os bens 
alimentares ou de primeira necessidade.    
O grave destas decisões - o PM ontem já admitiu 
que o Governo estava a ponderar essa medida 
para os bens alimentares - é que ninguém pára 
para pensar nos seus efeitos. No final, essa 
medida iria representar um enorme bónus a 
quem nada preciso disso e, sobretudo, que muito 
provavelmente está a beneficiar com a inflação.
PS: Interessante é que os (neo)liberais da 
extrema-direita alertem para o facto de o Estado 
não ter meios administrativos para lidar com 
medidas mais musculadas na Habitação, mas 
omitam que o Estado não tem igualmente meios 
de verificar que uma descida de IVA se reflecte 
na descida de preços. Na prática, a teoria é 
outra, não é?”

JOÃO RAMOS DE ALMEIDA
Ladrões de Bicicletas
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/

ESCRITO 
NA REDE

OPINIÃO
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Mais turistas pediram ajuda sobre 
dependência do jogo após a reabertura da cidade
Os pedidos de ajuda relativos ao transtorno de jogo diminuíram nos últimos três anos na Associação Sheng Kung Hui Macau, 
através da sua linha telefónica de aconselhamento e apoios contra vícios do jogo. No entanto, entre Janeiro e Fevereiro 
deste ano, a procura deste serviço em geral voltou a subir, e foram registados mais 48% de pedidos de ajuda provenientes de 
turistas do Continente e de Hong Kong. A Associação e o Instituto de Acção Social também preveem um aumento de pedidos 
de ajuda de turistas no futuro.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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D
esde a reabertu-
ra total da cida-
de, o número de 
pedidos de aju-

da, recebidos nos últimos 
dois meses pela Associação 
Sheng Kung Hui Macau em 
relação ao vício do jogo, re-
gistou um crescimento de 
20% face ao período homó-
logo do ano passado. 
O balanço entre Janeiro 
e Fevereiro do serviço da 
“Linha aberta de 24 horas 
e serviços de aconselha-
mento online para apoios 
contra vício do jogo” da as-
sociação mostrou ainda um 
aumento de 48% de pedi-
dos de ajuda entre turistas 
provenientes de Hong Kong 
e do interior da China, en-
quanto a subida verificada 
entre residentes foi de 16%.
Ao contrário da tendência 
decrescente dos últimos 
três anos de pandemia, a 
Associação Sheng Kung Hui 
Macau prevê que o núme-
ro de pedidos de ajuda au-
mente ainda mais no futuro 
devido à retoma integral da 
deslocação transfronteiriça 
entre Macau e Hong Kong 
e o Continente, bem como 
a recuperação gradual da 
economia e do turismo no 
território.
A coordenadora da linha 
de apoio contra o vício do 
jogo, Lao Mei I, destacou 
que o serviço já registou um 
total de 20 mil solicitações 

de apoio desde que a linha 
entrou em funcionamento 
há oito anos.
Segundo o Jornal Ou Mun, o 
número de pedidos de aju-
da na linha aberta de Sheng 
Kung Hui sofreu uma que-
bra gradual e contínua du-
rante os últimos três anos, 
sendo que foram atendidas 
2.928 solicitações de ajuda 
no ano passado, correspon-
dendo a uma diminuição de 
10% em relação a 2021. Lao 
Mei I revelou que a maioria 

dos solicitantes são jovens 
com idades compreendidas 
entre 19 e 35 anos, o que re-
presentou 61% do número 
total, sendo jogadores com 
experiência de jogo de um 
ano ou menos. “Isto mostra 
que os trabalhos de promo-
ção sobre o Jogo Respon-
sável obtêm gradualmente 
resultados, permitindo que 
as pessoas passem a ter 
maior consciência sobre o 
risco de transtorno de jogo, 
e tomem a iniciativa de pe-

dir ajuda”, enfatizou.
Segundo a mesma respon-
sável, entre os pedidos de 
ajuda do ano passado so-
bre o vício de jogo, o ba-
cará é o que tem causado 
uma maior dependência, 
ocupando 65% do total. Se-
guem-se as apostas des-
portivas, tendo o número 
de solicitantes desta cate-
goria subido para 16% de-
vido ao Campeonato Mun-
dial de Futebol. Segundo os 
dados revelados, quase 20% 

das pessoas que recorreram 
à ajuda apresentaram pro-
blemas de perturbações de 
saúde mental ou emocional 
devido ao jogo.

IAS TAMBÉM PREVÊ 
MAIS PROCURA DE AJUDA 
PELOS TURISTAS

Na opinião do Instituto de 
Acção Social (IAS), acredi-
ta-se também que a pro-
cura de ajuda por parte 
dos turistas envolvidos no 

transtorno de jogo irá subir 
nos próximos meses, tendo 
em consideração o regresso 
de turistas a Macau.
A Chefe de Divisão de Pre-
venção e Tratamento de 
Jogo do IAS, Wu I Mui, no-
tou que, no Sistema de 
Registo Central dos In-
divíduos Afectados pelos 
Distúrbios do Vício do Jogo, 
a percentagem dos casos 
registados relacionados 
com turistas foi muito bai-
xa, com apenas 8,5% no ano 
passado. Acrescentou ainda 
que mais pessoas do Conti-
nente e de outras regiões 
recorreram recentemente 
ao serviço de aconselha-
mento online sobre vício de 
jogo.
Os residentes locais repre-
sentavam 75% da procura 
de ajuda antes da pande-
mia, e a responsável esti-
ma que a taxa se mantenha 
quando a sociedade voltar à 
normalidade.
Por outro lado, em declara-
ções à Rádio Macau em lín-
gua chinesa, o presidente 
da Associação de Jogos com 
Responsabilidade de Ma-
cau, Song Wai Kit, afirmou 
que há duas operadoras de 
jogo que já criaram áreas 
de jogo exclusivas para jo-
gadores estrangeiros, e 
acredita que mais conces-
sionárias vão instalar áreas 
idênticas para expandir o 
mercado internacional.

HO IAT SENG RECEBEU 
PRESIDENTE DO BANCO INDUSTRIAL 
E COMERCIAL DA CHINA

O Chefe do Executivo reuniu-se na sexta-feira, na 
Sede do Governo, com Chen Siqing, presidente do 
Conselho de Administração do Banco Industrial e 
Comercial da China S.A. Segundo uma nota oficial, 
durante a reunião ambas as partes trocaram opi-
niões sobre o reforço da cooperação financeira entre 
Macau e o interior da China, apoio à diversificação 
económica de Macau, desenvolvimento da indústria 
financeira moderna na Zona de Cooperação Aprofun-
dada entre Guangdong e Macau em Hengqin, entre 
outros temas. Chen Siqing disse que, no futuro, o 
Banco Industrial e Comercial da China irá “envidar 
todos os esforços para apoiar o progresso económico 
e corresponder à implementação da indústria finan-
ceira moderna na Zona de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

Greve dos trabalhadores 
consulares avança mesmo

CONSULADO

O Sindicato dos Trabalhadores Consulares, Missões Diplomáticas e Serviços 

Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal informou que, 

uma vez que não teve resposta às suas reivindicações, a greve dos trabalha-

dores consulares entre os dias 3 e 24 de Abril vai mesmo realizar-se. A greve 

irá abranger os postos consulares, missões diplomáticas e centros culturais do 

Camões no estrangeiro.

“Num momento em que o Governo fala de revisão extraordinária das re-

munerações dos funcionários públicos em Portugal, estes trabalhadores no 

estrangeiro são os únicos que ainda não tiveram 1 cêntimo de aumento no 

final do mês”, reitera o sindicato num comunicado enviado às redacções na 

sexta-feira.

O sindicato alerta que a paralisação vai provocar “grandes constrangimen-

tos às comunidades portuguesas bem como a todos os nacionais que se 

desloquem no estrangeiro neste período, ficando sem a necessária protec-

ção consular, já que a greve não significará unicamente não comparecer ao 

serviço, mas igualmente não fazer trabalho extraordinário, não ficar com os 

telemóveis de serviço, não assegurar os piquetes para as emergências e não 

fazer presenças consulares».

Recorde-se que Alexandre Leitão, cônsul-geral de Portugal em Macau e 

Hong Kong, garantiu, na semana passada, que a greve não vai afectar 

casos urgentes e críticos. O diplomata sublinhou também que a greve é um 

direito consagrado e assegurou que o consulado tudo fará para minimizar 

ao máximo o impacto das reivindicações dos trabalhadores. “Estarei aqui e 

faremos tudo o que for possível para que os casos urgentes, críticos, sejam 

atendidos”, enfatizou.

A.V.
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Taxa de desemprego dos residentes locais 
desce pelo sétimo mês consecutivo
No período entre Dezembro de 2022 e Fevereiro deste ano, a taxa de desemprego dos residentes locais 
desceu para os 4,1%, revelou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Este é o sétimo 
período consecutivo em que se regista uma diminuição da taxa de desemprego. Em Agosto do ano 
passado a taxa de desemprego dos locais era de 5,5%. A taxa de desemprego geral também diminuiu para 
3,3%.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM
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Governo da RAEM vai lançar 
o sistema de identificação 
electrónica do BIR 

IDENTIFICAÇÃO

O Conselho Executivo concluiu, na passada sexta-feira, a discussão sobre a 

proposta de lei que procede à alteração do Regime do Bilhete de Identidade 

de Residente da Região Administrativa Especial de Macau. A ideia passa por 

lançar o sistema de identificação electrónica do BIR. 

A novidade já havia sido aventada em Novembro do ano passado pelo 

secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, numa das sessões 

sobre as Linhas de Acção Governativa para 2023, tidas com os deputados 

na Assembleia Legislativa (AL).

O Governo considera que o actual bilhete de identidade de residente (BIR) 

do tipo “cartão inteligente” foi lançado há cerca de 10 anos e, por isso, 

“torna-se necessário proceder atempadamente à substituição dos equipa-

mentos de hardware e software do respectivo sistema e à actualização das 

técnicas criptográficas e das características contra a falsificação do BIR, no 

sentido de reforçar o nível de segurança e a função anti-falsificação do BIR, 

optimizando o design do cartão do BIR”. 

Além disso, revelou ainda o Conselho Executivo, “em articulação com o de-

senvolvimento da governação electrónica do Governo, o Governo da RAEM 

vai lançar o sistema de identificação electrónica do BIR, com vista a facilitar 

aos residentes o tratamento dos assuntos sem exibição do BIR físico”.

A nova proposta de lei determina que cabe à DSI, através da “Conta Única 

de Macau”, emitir a identificação electrónica que permita o reconhecimen-

to da identidade do titular do BIR. “Quando os residentes usam a referida 

identificação electrónica, e esta é verificada por entidades públicas ou pri-

vadas mediante dispositivo adequado, considerar-se-á cumprida a exigência 

legal de apresentação ou uso do BIR para efeitos de reconhecimento da 

identidade”, anunciou o Conselho Executivo em conferência de imprensa na 

passada sexta-feira.

Por outro lado, acrescentou, “tendo em conta que a identificação elec-

trónica tem o efeito de reconhecimento da identidade, a proposta da lei 

criminaliza o uso ilícito da identificação electrónica e o acesso indevido ao 

respectivo sistema”. Assim, para que o BIR tenha uma aparência mais sim-

ples e clara, “propõe-se que os dados, incluindo, entre outros, altura, data 

da primeira emissão e código do local de nascimento, deixam de ser visíveis 

no cartão do BIR, e passem a ser armazenados no chip do novo BIR. Além 

disso, para facilitar aos residentes o tratamento dos assuntos, o nome de 

cônjuge do titular do BIR vai ser incluído no chip do novo BIR”.

G.L.P.
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MACAU SUSPENDE 
APLICAÇÃO DE CÓDIGO 
DE SAÚDE

As autoridades de Macau anunciaram a sus-
pensão, a partir de hoje, da aplicação de códi-
go de saúde usada desde o início da pandemia 
e prometeram apagar os dados pessoais dos 
residentes da região chinesa. Num comunica-
do divulgado pelo Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, 
este sublinhou que o sistema de código de 
saúde “será suspenso, mas não será removi-
da por enquanto”. O centro, que está sob a 
tutela dos Serviços de Saúde, explicou que a 
aplicação irá manter-se activa, mas apenas 
com uma ligação para a marcação de testes 
de ácido nucleico e outra para a declaração 
de resultados positivos à Covid-19. De acordo 
com dados oficiais, Macau registou 3.515 casos 
de infecção e 121 mortes por SARS-CoV-2. O 
centro anunciou na quinta-feira passada um 
novo caso de Covid-19, o primeiro desde 24 
de Fevereiro. No comunicado, as autoridades 
justificam a suspensão da aplicação com o fim, 
a partir de 14 de Março, da obrigatoriedade 
de apresentar o código de saúde de Macau 
para pessoas que pretendessem entrar na Chi-
na continental, após terem estado em Hong 
Kong. O centro sublinhou ainda que, após a 
suspensão, “serão apagados todos os dados 
pessoais”, incluindo os dados de registo de 
itinerários e os registos dos estabelecimentos 
comerciais onde os residentes estiveram.

A 
taxa de desempre-
go dos residentes 
locais desceu para 
4,1% no período 

entre Dezembro de 2022 e 
Fevereiro de 2023, indicou 
a Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos (DSEC) 
no inquérito ao emprego du-
rante aquele período. Isto re-
presenta uma diminuição de 
0,2 pontos percentuais face à 
taxa de 4,3% que se verificou 
entre Novembro do ano pas-
sado e Janeiro deste ano.
Aliás, no que toca à taxa de 
desemprego dos locais, este 
é o sétimo mês consecutivo 
em queda. Em Agosto do ano 
passado, recorde-se, a taxa 
de desemprego dos residen-
tes era de 5,5%. A partir daí, 
tem vindo a decrescer.
A taxa de desemprego geral 
de Macau é agora de 3,3%, ou 
seja, menos 0,1 pontos per-
centuais em comparação com 
o período entre Novembro do 
ano passado e Janeiro deste 
ano. Já a taxa de subemprego 
baixou ainda mais, 0,5 pon-
tos percentuais, situando-se 
em 2,7%, informou também 
a DSEC.
No período em análise, a 
população activa que vivia 
em Macau totalizou 372.100 
pessoas e a taxa de activi-
dade foi de 68,3%. A popu-
lação empregada fixou-se 
em 359.900 pessoas, menos 
1.100, face ao período pre-
cedente, “devido principal-
mente ao número de tra-
balhadores não residentes 
que viviam em Macau ter 
descido”, explicou a DSEC. 
O número de residentes em-
pregados correspondeu a 

282.200 pessoas, mais 200, 
em comparação com o pe-
ríodo anterior.

Em termos de ramos de ac-
tividade económica, verifi-
cou-se que o número de em-

pregados do comércio por 
grosso, bem como o de em-
pregados das lotarias, outros 

jogos de aposta e actividade 
de promoção de jogos de-
cresceram. Porém, o núme-

ro de empregados do ramo 
da educação aumentou.
A população desemprega-
da era composta por 12.200 
pessoas, menos 600, face ao 
período transacto. Destaca-
-se que a maioria de desem-
pregados à procura de novo 
emprego trabalhou anterior-
mente no ramo de actividade 
económica das lotarias, ou-
tros jogos de aposta e activi-
dade de promoção de jogos e 
no ramo da construção. Além 
destes, o número de desem-
pregados à procura do pri-
meiro emprego representou 
9,3% do total da população 
desempregada, baixando 1,5 
pontos percentuais, face ao 
período precedente.
A população subempregada 
fixou-se em 9.900 pessoas, 
menos 2.000, em relação ao 
período anterior. Realça-se 
que a população subempre-
gada do ramo de actividade 
económica das lotarias, ou-
tros jogos de aposta e acti-
vidade de promoção de jogos 
diminuiu significativamen-
te.
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Secretária diz que só depois de Maio 
é que a política de uso de máscaras será aliviada
Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, admite que a exigência do uso de máscara em Macau irá ser ainda 
mais aliviada se a situação epidémica se mantiver estável, apesar de possíveis picos de infecção nos próximos meses de Maio 
ou Junho. A governante garante que há recursos médicos preparados para o eventual surgimento de surtos. Além disso, os 
trabalhos preparatórios para o Hospital das Ilhas estão em curso e, segundo a secretária, o recrutamento de pessoal local vai 
avançar esta semana, prevendo-se a abertura do centro para tratamento oncológico e os serviços de urgência no final do ano.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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A
s autoridades 
vão anunciar um 
maior alívio nas 
restrições de uso 

de máscara em Macau, mas 
será apenas depois de Maio. 
A garantia foi dada pela se-
cretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, Elsie Ao 
Ieong, que afirmou que a 
exigência de uso de másca-
ra será relaxada caso a pas-
sagem de eventuais surtos 
epidémicos em Maio ou Ju-
nho seja estável.
“Podemos ver que, após o 
surto da pandemia em De-
zembro do ano passado, é 
possível o surgimento de 
um pequeno pico, segundo o 
nosso estudo e análise, após 
cinco ou seis meses. Até essa 
altura, vamos estar atentos 
para ver se o surto é ultra-
passado de forma estável. Se 
não se verificarem grandes 
problemas, vão surgir mais 
alívios”, revelou.
Em Macau, actualmente é 
exigido o uso de máscara 
nos autocarros públicos, nas 
instituições médicas e nos 
lares. De acordo com Elsie 
Ao Ieong, a medida de uso 
obrigatório de máscara está 
a afectar principalmente as 
pessoas que usam o trans-
porte público, sendo que a 
maioria da população aceita, 
no entanto, a manutenção 
dessa disposição nos lares 
de hospitais.
O Governo já tinha avisado 
que é previsível que Macau 
registe ainda surtos pe-
quenos nos próximos tem-
pos, entre Maio e Junho, 
ou mais tarde com vários 

picos periódicos de menor 
dimensão, provocados pela 
redução da imunidade da 
população após infecções da 
Covid-19.
Relativamente à questão dos 
recursos médicos para en-
frentar os possíveis surtos, 
Elsie Ao Ieong destacou que 
as autoridades já têm planos 
de contingência suficientes 
e estão bem preparadas em 
termos de recursos médicos, 
pessoal e equipamentos.
“Em Maio ou Junho do cor-
rente ano, está prevista a 
entrada em funcionamento 
do Edifício de Especialidade 
de Saúde Pública, poden-

do assim servir de apoio 
no âmbito do internamen-
to hospitalar ou em outros 
recursos”, acrescentou a 
governante, mostrando-se 
confiante de que Macau vai 
ultrapassar o pico de infec-
ção, que será mais pequeno 
do que o no final do ano pas-
sado.
Elsie Ao Ieong frisou ain-
da que as escolas e lares já 
têm planos de contingência 
adequados para fazer face a 
eventuais picos periódicos, 
por exemplo, a escola sus-
penderá aulas a curto prazo 
quando o número de alunos 
infectados numa turma for 

superior a um valor definido.
Os programas de forneci-
mento de máscaras e de tes-
tes rápidos vão ser mantidos 
no futuro, contudo, o volu-
me de aquisição dos mate-
riais por parte do Governo 
já foi muito reduzido. Elsie 
Ao Ieong admitiu que alguns 
residentes continuam a 
comprar kits de teste rápido 
e a fazer teste quando têm 
dor de garganta.
A secretária, por outro lado, 
salientou que o Código de 
Saúde de Macau será sus-
penso a partir de hoje e os 
respectivos dados no sis-
tema serão apagados. “O 

sistema continuará em fun-
cionamento e só em caso de 
surgimento de surtos epi-
démicos de alto pico, como 
no passado, será necessário 
utilizar novamente”, assu-
miu.

HOSPITAL DAS ILHAS 
INICIA RECRUTAMENTO 
DE FUNCIONÁRIOS

À margem da cerimónia de 
inauguração do campus do 
Instituto de Enfermagem 
Kiang Wu no Complexo de 
Cuidados de Saúde das Ilhas, 
no sábado, Elsie Ao Ieong 
adiantou que a maior par-

te das obras do Complexo já 
está concluída, e decorrem 
de momento os trabalhos de 
vistoria dos principais edifí-
cios e instalação de equipa-
mentos de grande dimensão.
Prevendo-se a entrada gra-
dual em funcionamento do 
Hospital das Ilhas no final 
deste ano, a secretária su-
blinhou que a primeira fase 
de recrutamento de pessoal 
local deverá arrancar esta 
semana, com vagas para 10 
a 20 funcionários da área ju-
rídica, informática, oficiais 
administrativos, entre ou-
tras funções. A contratação 
disponibilizará ainda mais 
vagas na próxima fase.
“Será aberto primeiro o cen-
tro para tratamento onco-
lógico, tendo em conta que, 
actualmente, vários casos de 
doentes oncológicos neces-
sitam de ser enviados para 
tratamento fora do territó-
rio. E os serviços de urgên-
cia que se situam agora nas 
instalações do Hospital de 
Ciência e Tecnológica de Ma-
cau (MUST) serão transferi-
dos para o Complexo, inau-
gurando-se em Novembro 
ou Dezembro”, disse.
O Governo também já enviou 
alguns médicos especialistas 
locais para o Hospital Pekin 
Union para receber forma-
ção prévia antes do exercício 
de funções de especialidade, 
no entanto, prevê-se que 
alguns médicos especialis-
tas do Hospital Pekin Union 
serão enviados para Macau 
para satisfazer a procura 
de médicos no Hospital das 
Ilhas.

DELEGAÇÃO DO CAM VISITA AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE SHENZHEN

Uma delegação do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), liderada por Chu Tan Neng e Lei Si Tai, 
visitou o Aeroporto Internacional Baoan em Shenzhen no passado dia 21 de Março, com o intuito de 
aprender sobre o desenvolvimento da logística de carga em Shenzhen nos últimos anos. “A visita visou 
discutir a possibilidade de cooperação futura entre as duas partes, bem como facilitar o desenvolvi-
mento da logística aérea de Macau e explorar estratégias de desenvolvimento de negócios”, divulgou 
o CAM em nota de imprensa. A delegação da RAEM foi recebida por Wang Suichu, vice-director-geral 
do Aeroporto Internacional Baoan em Shenzhen, e por Ying Xuemin, presidente da Shenzhen Airport 
Logistics Development Company Limited. Durante a visita, foi mostrado à delegação de Macau o desen-
volvimento da logística aérea nos últimos anos, a gestão de terminais de carga e o seu sistema, bem 
como a gestão e operação. A delegação também visitou o centro de cargas internacional e nacional 
para entender o processo de paletização e os equipamentos de segurança.

GOVERNO DA RAEM RESPONDE À ACÇÃO 
DE APAGAR AS LUZES “HORA DO PLANETA”

A “Hora do Planeta”, iniciativa promovida pelo Fundo Mundial para a Vida Selvagem e Natureza 
(WWF, na sigla inglesa) teve lugar este sábado, pelas 20h30 do dia 25 de Março, e tem por 
objectivo reforçar a consciência amiga do ambiente e a conservação energética, com este gesto 
simples de “apagar as luzes”. O Governo da RAEM, em resposta ao convite da delegação de Hong 
Kong do WWF, participou este ano na “Hora do Planeta” e apelou aos sectores sociais para que 
apagassem àquela hora, na referida data, as luzes desnecessárias durante uma hora. O Executivo 
participa, assim, pelo décimo quinto ano consecutivo, nesta iniciativa ambiental, estando a cargo 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) a coordenação e mobilização de todos 
os serviços públicos, as três pontes Macau-Taipa, os seis complexos de entretenimento e hotéis, 
algumas grandes empresas industriais e comerciais, assim como alguns dos edifícios dos serviços 
governamentais e dos edifícios mais emblemáticos da cidade.

ELSIE AO IEONG
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C&C recebe prémio Deignan 
para empreendedorismo responsável

DISTINÇÃO

USJ celebra 
padroeiro 
São José
e arrecada fundos 
para a Turquia 
e Síria

SOLIDARIEDADE

A Universidade de São José (USJ) celebrou o 

padroeiro São José numa missa celebrada, no 

passado dia 20 de Março, na igreja do Seminá-

rio de São José, no Centro Histórico de Macau. 

A celebração serviu ainda para arrecadar 

fundos para as vítimas dos sismos na Turquia e 

Síria, anunciou a instituição de ensino superior 

em nota de imprensa.

A missa foi presidida pelo Bispo de Macau 

e Chanceler da USJ, Stephen Lee, e contou 

com a presença de mais de uma 

centena de alunos, professores e 

funcionários da instituição. Durante 

a homilia, Stephen Lee falou sobre 

São José e sua importante vocação 

que é “ser pai do Messias”. O chan-

celer da USJ lembrou ainda que 

São José “é um homem de fé e um 

homem de amor”, sublinhado “a 

importância do sonho de São José, 

que não era um sonho qualquer, 

mas um sonho que trazia consigo 

uma mensagem divina, um sonho 

que falava da sua vocação”.

O Bispo de Macau também en-

fatizou o quanto “é importante 

ter sonhos e ter vontade de realizá-los, mas 

somente com fé é possível superar as dificul-

dades e incógnitas, perseguir nossos sonhos 

e transformar as trevas em luz”. Stephen 

Lee encorajou ainda os alunos a “descansar 

bastante, estudar muito e cultivar relações 

positivas com as pessoas ao seu redor, espe-

cialmente com os fiéis, por caridade”. 

Paralelamente à celebração, alguns dos alunos 

e funcionários da USJ que planeiam participar 

da próxima Jornada Mundial da Juventude, em 

Portugal, organizaram uma arrecadação de 

fundos para ajudar as vítimas dos terremotos 

na Turquia e na Síria. A ideia, pode ler-se na 

mesma nota de imprensa divulgada pela USJ, 

“é consciencializar as pessoas sobre como é 

importante ajudar não apenas ao nosso redor, 

mas também aquelas que estão longe e pre-

cisam de nossa solidariedade, especialmente 

durante o tempo quaresmal”. Alguns repre-

sentantes da delegação da Jornada Mundial da 

Juventude, juntamente com alguns funcioná-

rios da USJ, distribuíram doces e brochuras 

explicando o objectivo do evento e arrecada-

ram donativos que agora serão encaminhados 

para a Caritas Macau.

Após a eucaristia, os fiéis que participaram da 

missa reuniram-se para celebrar a festa.

G.L.P.

UM desenvolve 
robô macrófago 
para tratamento 
de pneumonia 
aguda

CIÊNCIA

Uma equipa de investigação liderada por Wang 

Ruibing, professor associado do Instituto de 

Ciências Médicas Chinesas (ICMS) da Universida-

de de Macau (UM), desenvolveu uma plataforma 

celular motorizada de engenharia supramolecu-

lar como portadora de nanomedicina, baseada 

no tropismo inflamatório dos macrófagos e no 

catalisador geração de oxigénio como força 

propulsora. Quando carregado com curcumina 

anti-inflamatória, a plataforma mostrou “um 

bom efeito terapêutico contra a pneumonia agu-

da”, referiu a instituição de ensino superior em 

nota de imprensa. 

A curcumina, como uma pequena molécula 

amplamente estudada isolada da erva medi-

cinal chinesa açafrão, “mostrou bom potencial 

terapêutico no tratamento de muitas doenças 

inflamatórias”. No entanto, pode ainda ler-se, “a 

própria curcumina não tem como alvo os tecidos 

inflamatórios, ou seja, quando a curcumina é 

usada sozinha, não consegue acumular-se com 

precisão nos tecidos inflamatórios, portanto os 

resultados clínicos não têm sido satisfatórios”. 

Os resultados da investigação, que foram publi-

cados na revista académica Advanced Materials, 

revelam que, após o carregamento de moléculas 

de curcumina em nanopartículas de dióxido de 

manganês modificadas por moléculas hospedei-

ras e convidadas, respectivamente, subsequente-

mente e foram incubados macrófagos com essas 

nanopartículas sequencialmente para induzir a 

automontagem supramolecular intracelular, a fim 

de bloquear as nanopartículas transportadoras de 

drogas nos macrófagos para inibir o efluxo. “De-

vido ao seu tropismo inflamatório, os macrófagos 

carregados acumularam-se nos tecidos pulmona-

res inflamatórios. No microambiente altamente 

oxidativo no local da inflamação, as nanopartícu-

las de dióxido de manganês catalisaram o peró-

xido de hidrogénio para gerar oxigénio, levando 

o robot macrófago a infiltrar-se rapidamente no 

tecido inflamatório. Enquanto isso, a curcumina 

foi libertada no tecido inflamatório, polarizan-

do os macrófagos e regulando conjuntamente 

o microambiente inflamatório, para reverter a 

inflamação”, pode ler-se no estudo científico.

Esta tecnologia regula e trata eficazmente doen-

ças inflamatórias com alta especificidade, e a 

equipa recebeu um segundo prémio na categoria 

de Prémio de Ciências Naturais nos Prémios de 

Ciência e Tecnologia de Macau de 2022.

O escritório de advogados C&C, 

a MSS Recruitment e a Macau 

Newland Technology foram as 

três empresas de Macau que 

receberam distinções na edição 

inaugural dos prémios Deig-

nan para o empreendedorismo 

responsável.

Os prémios Deignan visam pro-

mover as práticas empresariais 

éticas e encorajar as empresas a 

adoptarem modelos empresariais 

sustentáveis que sigam os prin-

cípios de respeito pela dignidade 

humana, justiça, ambiente, ética 

empresarial e manutenção de 

um espírito empreendedor.

A C&C Lawyers and Notaries, 

liderada por Rui Cunha, recebeu 

o Prémio Prata pela sua equipa 

multicultural e multidisciplinar de 

30 advogados e pela sua abor-

dagem no âmbito das práticas 

ambientais, sociais e de gover-

nação, incluindo a importância 

de uma comunicação eficaz. A 

Sunta Chemical, um fornecedor 

de matérias-primas plásticas, 

recebeu o Prémio de Prata do 

lado de Hong Kong.

Citado pelo portal Macau News 

Agency, Rui Cunha salientou 

que a distinção tem “um sig-

nificado muito especial”, uma 

vez que está a completar 60 

anos de carreira. “Depois de 

tanto tempo, estou muito grato 

por receber este reconheci-

mento”, afirmou.

A MSS Recruitment, que opera 

em Macau desde 2008, rece-

beu o Prémio de Ouro pelo seu 

empenho nas práticas ambien-

tais, sociais e de governação. 

A GoGoChart Technology, um 

fornecedor proeminente de 

soluções de marketing móvel 

adaptável e Web3 em Hong 

Kong, recebeu o Prémio de 

Ouro do lado de Hong Kong.

“Estamos muito contentes por 

termos recebido este prémio. 

Avançando para 2023, com 

o encorajamento do Prémio 

Deignan, continuaremos o que 

temos vindo a fazer e iniciare-

mos novas iniciativas utilizando 

o quadro dos prémios Deignan 

como referência”, disse Seow 

Yuen Loh, director-geral do 

MSS Recruitment na cerimónia 

de entrega de prémios realiza-

da no sábado na Universidade 

Chinesa de Hong Kong.
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Morreu o jornalista Ribeiro Cardoso
O profissional da comunicação social passou por Macau entre 1989 e 1993 onde integrou o quadro 
redactorial do semanário Comércio de Macau, do qual foi director-adjunto. Foi ainda freelancer e 
correspondente do Jornal do Notícias e da RDP na Ásia, bem como autor e apresentador do talk-show 
“Frente-a-Frente” transmitido na Teledifusão de Macau. Em 1995, foi co-autor, com Rogério Beltrão 
Coelho, do filme “Exílio Dourado em Macau” que aborda o quotidiano dos portugueses em Macau.

GONÇALO LOBO PINHEIRO*
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM

SOCIEDADE

ser vice-presidente da Direcção e 
Presidente da Assembleia Geral.

A SUPREENDENTE PARTIDA DO 
“BININHO”

Em declarações ao PONTO FINAL, o 
jornalista Rogério Beltrão Coelho, 
amigo de longa data, lembra “o 
bom amigo e um grande profissio-
nal” que Ribeiro Cardoso sempre 
foi. “Embora me encontre em Por-
tugal fui completamente apanhado 
de surpresa com a partida do Ri-
beiro Cardoso. Estava nos nossos 
planos encontrarmo-nos um dia 
destes para pôr a conversa em dia 
e trocarmos impressões sobre a 
actualidade, como fazíamos sem-
pre”, começou por dizer, admitin-
do que acompanhava o estado de 

saúde do amigo “Bininho” (como 
o tratavam os amigos) nos últimos 
anos e as sequelas que o iam mar-
cando, contudo, confessa, “não es-
tava à espera de um desfecho desta 
natureza”.
Beltrão Coelho não tem dúvidas 
que Ribeiro Cardoso “deixou uma 
marca profissional em Macau”. 
“Nos jornais e na televisão. Um 
grande profissional e um traba-
lhador incansável, a que se juntava 
um talento e uma criatividade im-
paráveis. O que o levou - com uma 
participação mínima da minha 
parte - a produzir um filme muito 
interessante sobre os expatriados 
em Macau”, lembra.
Ribeiro Cardoso foi ainda “um co-
laborador muito activo da revista 
Macau (II Série), assinando algu-

mas das reportagens e entrevistas 
mais interessantes, bem docu-
mentadas e completas, tanto sobre 
Macau como em diversos países do 
Extremo Oriente, publicadas nos 
anos 90”.
Era, enfatiza Beltrão Coelho, “um 
homem de convicções e com preo-
cupações sociais muito marcantes, 
que fazia da amizade um código de 
honra”. “É com profunda tristeza e 
um sentimento de perda inespera-
da que vejo partir alguém de quem 
tive o prazer e oportunidade de ser 
muito amigo”, concluiu.
Foi distinguido, em 1987, com o 
Prémio Gazeta Televisão do Clube 
de Jornalista, pelo filme-repor-
tagem “O Pinta do Intendente”, 
assim como o Prémio Especial de 
Televisão, instituído pela McCan 

Erickson. Em 1988, juntamente 
com os jornalistas Carlos Narciso 
e Paulo Dentinho, integrou uma 
equipa da RTP que assinou uma 
série de 13 programas intitulada 
“Portugueses de Sucesso”.
Presidiu ao Conselho Técnico e de 
Deontologia do Sindicato dos jor-
nalistas, em 1981 e 1982, foi vice-
-presidente da direcção, de 1987 a 
1988, e membro do Conselho Geral, 
de 2002 a 2012.
O velório de Ribeiro Cardoso rea-
lizou-se sexta-feira na Igreja do 
Parque das Nações, e o funeral no 
sábado, tendo o corpo sido crema-
do no Cemitério dos Olivais, em 
Lisboa.

*com Lusa

CIELA APRESENTA PALESTRA SOBRE A PRESENÇA 
DE AFRICANOS NO SUDESTE E LESTE ASIÁTICO

O Centro de Estudos Luso-Asiáticos (CIELA) do departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau (UM) 
está a promover, em colaboração com o departamento de História, uma palestra simultaneamente presencial e por ZOOM na próxima 
quarta-feira, dia 29 de Março, entre as 13h30 e as 14h30, cuja temática versará sobre a presença de africanos no Sudeste e Leste 
Asiático. “Before the Chocolate City – Africans in Southeast and East Asia (1800-1960)” é a proposta de Clifford Pereira, académico da 
Universidade de Hong Kong. O palestrante convidado falará sobre “a consciência da presença africana na China no final do século XX e 
especialmente nas duas primeiras décadas do século XXI” que considera estar bem documentada por investigadores e historiadores das 
ciências sociais. No entanto, considera o académico, “a presença de africanos no Sudeste e no Leste Asiático ainda está as ser descoberta 
e o papel dos africanos durante o período da hegemonia colonial europeia na Ásia foi amplamente esquecido”. A apresentação destaca 
ainda o importante papel que os africanos desempenharam na liberdade da China, incluindo na RAEM, assim como no Myanmar e na 
Indonésia durante a Segunda Guerra Mundial. A palestra será seguida de uma sessão de perguntas e respostas moderada pelo professor 
Joshua Ehrlich do departamento de História da Faculdade de Letras da UM.

REALIZADA FEIRA DE ARTESANATO 
EM HENGQIN

Realizou-se este fim-de-semana a “Feira de Artesanato Macau – 
Hengqin”, na Zona Ribeirinha do Rio Fuxiang, Chimelong, na Ilha 
da Montanha. Nesta feira estiveram disponíveis para exibição e 
venda 200 produtos de marcas culturais e criativas de Macau, 
Zhuhai, Hengqin e de outras cidades da Grande Baía, contando 
o evento ainda com espectáculos musicais. O Instituto Cultu-
ral organizou a participação de cerca de 40 marcas culturais e 
criativas de Macau, tendo em vista a exibição e comercialização 
dos seus produtos de estilos diversificados, incluindo vestuário 
e acessórios, tecidos tricotados, cerâmica artesanal, ilustrações 
originais, entre outros.

O 
jornalista português 
Albino Ribeiro Cardo-
so morreu, na passa-
da quinta-feira, aos 77 

anos, revelou, em comunicado, a 
Associação 25 de Abril, que o con-
siderou “um civil de Abril”. “Jor-
nalista prestigiado, militante de 
sempre do 25 de Abril, o Ribeiro 
Cardoso é bem um exemplo de um 
civil de Abril, sempre na luta por 
um Portugal mais livre, mais de-
mocrático, justo, solidário e em 
paz”, sublinhou a entidade presi-
dida por Vasco Lourenço.
Ainda na mesma nota, é referido 
que Ribeiro Cardoso estava “per-
manentemente disponível para 
colaborar nas actividades da As-
sociação 25 de Abril”. “Deixa-nos 
mais pobres, como mais pobres 
ficam os seus familiares e amigos 
e também Portugal”, acrescenta o 
mesmo comunicado.
Ribeiro Cardoso nasceu no Porto a 
16 de Maio de 1945. Licenciado em 
Filologia Germânica, pela Facul-
dade de Letras da Universidade de 
Lisboa, iniciou a carreira profissio-
nal em 1971 no Diário de Lisboa, de 
onde saiu em 1988. Foi fundador 
do semanário O Jornal, trabalhou, 
entre outros, no Diário, no Europeu 
e na RTP, onde foi coordenador de 
programas.
Entre 1989 e 1993 foi jornalista em 
Macau, tendo integrado o quadro 
redactorial do semanário Comércio 
de Macau, do qual foi director-ad-
junto. Foi ainda freelancer e cor-
respondente do Jornal do Notícias 
e da RDP na Ásia. Foi autor e apre-
sentador do talk-show “Frente-a-
-Frente”, que a Teledifusão de Ma-
cau (TDM) teve no ar durante três 
meses. 
Arrecadou o Prémio Macau de Jor-
nalismo em 1992, promovido pelo 
Clube de Jornalistas, para o melhor 
trabalho sobre o território publica-
do nesse ano na imprensa de lín-
gua portuguesa “Stanley Ho: um 
Império de 200 Milhões”, que foi 
publicado na revista do semanário 
Expresso.
Em 1995, foi co-autor, com Rogé-
rio Beltrão Coelho, do filme “Exílio 
Dourado em Macau”, realizado por 
Manuel Tomás e exibido igualmen-
te pela TDM, uma curta-metra-
gem de 57 minutos - apoiada pelo 
IPACA e pela STDM - que aborda 
o quotidiano dos portugueses em 
Macau. No território, também foi 
sócio-fundador do Clube de Jorna-
listas Luso-Chinês, do qual veio a 
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Fórum de Macau comemora 
este ano 20.º aniversário
O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(Macau) comemora este ano o seu 20.º aniversário. Foi em Outubro de 2003 que o organismo foi 
estabelecido, tendo como objectivo a cooperação económica e comercial entre os países de língua 
portuguesa e a China. As comemorações começam já amanhã, com uma recepção no Complexo da 
Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM

SOCIEDADE

C
omeçam amanhã 
as comemorações 
do 20.º aniversá-
rio do Fórum para 

a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa 
(Macau). Pelas 17h, no salão 
de reuniões do Complexo da 
Plataforma de Serviços para 
a Cooperação Comercial en-
tre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, realiza-
-se uma recepção comemo-
rativa pelas duas décadas de 
existência do Fórum de Ma-
cau. Inicialmente, esta re-
cepção estava marcada para 
hoje, mas foi adiada para 
amanhã.
Apesar de as comemorações 
começarem agora, o Fórum 
só faz 20 anos em Outubro. 
O organismo, recorde-se, foi 
criado em Outubro de 2003, 
por iniciativa do Governo 
Central da China, sendo or-
ganizado pelo Ministério 
do Comércio da China, be-
neficiando da colaboração 
do Governo da RAEM e em 
coordenação com nove paí-
ses de língua portuguesa, 
designadamente: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor-
-Leste.
“O Fórum de Macau é um 
mecanismo multilateral de 
cooperação intergoverna-
mental centrado no desen-
volvimento económico e 
comercial, tendo como ob-
jectivos consolidar o inter-
câmbio económico e comer-
cial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, dina-
mizar o papel de Macau en-
quanto plataforma de coo-
peração entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa 

e fomentar o desenvolvi-
mento comum do interior da 
China, dos Países de Língua 
Portuguesa e da RAEM”, ex-
plica o organismo no seu site 
oficial.
Foram realizadas, em Ma-

cau, cinco Conferências Mi-
nisteriais do Fórum de Ma-
cau, respectivamente, em 
Outubro de 2003, Setembro 
de 2006, Novembro de 2010, 
Novembro de 2013 e Outubro 
de 2016. Está previsto que 

este ano se realize mais uma 
reunião ministerial. O Che-
fe do Executivo sublinhou, 
há um mês, que Macau tem 
sempre desempenhado o 
seu papel enquanto plata-
forma e que, após a insta-

lação do Secretariado Per-
manente em Macau, a RAEM 
tem realizado conferências 
ministeriais, acrescentan-
do que espera que este ano 
se realize mais uma confe-
rência ministerial. Em Abril 

Fórum Macau 
procura novo ímpeto 
sino-lusófono 
e maior reconhecimento

COOPERAÇÃO

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa (Fórum Macau), que celebra 20 anos, precisa de “novo 

ímpeto” e maior reconhecimento, disseram empresários à Lusa. Os três anos 

de pandemia “foram muito prejudiciais” para os negócios com a China, devido 

à política de ‘zero Covid’, que impôs restrições às entradas no país, disse o 

secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC).

A “impossibilidade de ter um contacto directo, através de iniciativas presen-

ciais, obviamente afecta sobretudo a confiança que é essencial para se fazer 

negócios”, explicou à Lusa Bernardo Mendia.

Pequim começou a levantar as restrições em meados de Dezembro e actual-

mente “está toda a gente de negócios aqui em Portugal a regressar à China 

para retomar as relações”, disse o empresário. “Há uma procura muito acima 

do que era antes”, acrescentou.

Também o Brasil “tem muito interesse” em aproveitar a retoma económica, o 

aumento do consumo e a capacidade de investimento da China, disse à Lusa o 

presidente da Câmara Brasil-China de Comércio, Indústria, Serviço e Inovação 

(BraCham, na sigla em inglês).

Com a reabertura da China, Bernardo Mendia acredita que, “pelas declarações, 

existe um novo ímpeto” para o Fórum Macau, dando como exemplo a nomea-

ção, a partir de 15 de Março, de uma nova delegada de Portugal na instituição, 

Márcia Cordeiro Guerreiro. “Esperamos que o Fórum Macau retome rapidamen-

te as actividades e o propósito para que foi criado”, disse o líder da CCILC.

“As grandes empresas não têm necessidade de recorrer a plataformas eco-

nómicas e políticas, porque têm um grande poder, todas as empresas têm 

interesse em trabalhar com eles”, sublinhou o português.

Henry Osvald concordou e lembrou que as gigantes brasileiras, como a compa-

nhia de carnes JBS e a produtora de celulose Suzano, continuaram a exportar 

para a China durante a pandemia. Mas quanto aos pequenos e médios em-

presários, “esses sim beneficiam quando este tipo de entidades está activa e 

quando o ambiente é propício para que os negócios possam acontecer”, disse 

Bernardo Mendia.

Macau tem “uma série de vantagens” em comparação com a China continen-

tal, incluindo a presença da língua portuguesa, de advogados portugueses e 

de bancos portugueses, assim como vantagens fiscais, disse o secretário-geral 

da CCILC. No entanto, “ainda falta um pouco de organização, de estruturação” 

às autoridades de Macau para promover as vantagens do território, disse Henry 

Osvald. “Da parte do Brasil, tanto do governo como do sector privado, acho 

que há total interesse” em fazer negócios através de Macau, disse Osvald. Mas 

as empresas brasileiras “continuam a ir directamente à China porque existe 

esse livre acesso e uma clareza muito maior”, acrescentou.

do ano passado, devido à 
pandemia, realizou-se uma 
reunião extraordinária mi-
nisterial em formato online. 
Segundo o site do Fórum de 
Macau, ao longo das cinco 
conferências ministeriais 
que já se realizaram no pas-
sado, foram aprovados pla-
nos nas áreas da cooperação 
intergovernamental, co-
mércio, investimento e coo-
peração empresarial, capa-
cidade produtiva, agricultu-
ra, floresta, pesca e pecuá-
ria, infraestruturas, energia, 
recursos naturais, educação 
e recursos humanos, área fi-
nanceira, cooperação para o 
desenvolvimento, turismo, 
transportes e comunica-
ções, cultura, rádio, cinema 
e televisão, desporto, saúde, 
domínio do mar e coopera-
ção entre províncias e mu-
nicípios. 
“Desde a criação do Fórum 
de Macau, os países partici-
pantes têm implementado 
integralmente os Planos de 
Acção, contribuindo de for-
ma activa para o incremento 
da cooperação económica e 
comercial”, pode ler-se no 
site do organismo.
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DELEGAÇÃO DO CENTRO 
DE COMÉRCIO EXTERNO 
DA CHINA VISITA FÓRUM 
DE MACAU

Uma delegação liderada pelo Secretá-
rio do Partido e Director do Centro de 
Comércio Externo da China, Chu Shijia, 
visitou, no passado dia 23 de Março, as 
instalações do Secretariado Permanen-
te do Fórum para a Cooperação Eco-
nómica e Comerical entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa (Fórum de 
Macau) onde foi recebido pelo secretá-
rio-geral, Ji Xianzheng. De acordo com 
um comunicado divulgado na sexta-fei-
ra, “as duas partes trocaram impressões 
sobre a implementação do acordo de 
cooperação assinado entre as mesmas, 
o reforço de contactos para promover a 
participação dos expositores dos países 
de língua portuguesa (PLP) e fomentar 
o intercâmbio económico e comercial 
entre a China e os PLP”. Na tarde do 
mesmo dia, a convite do Centro de Co-
mércio Externo da China, os delegados 
dos Países ainda participaram na sessão 
de apresentação da Feira de Cantão de 
2023, realizada em Macau.
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Restauro da capela erguida 
por portugueses em Goa 
nas mãos da Fundação Oriente
A Fundação Oriente juntou-se ao Governo de Goa para restaurar, naquele estado 
indiano, a capela da Nossa Senhora do Monte, construída no século XVI pelos 
portugueses, e que implica “um investimento avultadíssimo”, disse o organismo.

Companhias de 
Arte Nacionais 
promove concerto 
em Macau

MÚSICA

Organizado pelo Ministério da Cultura e Turismo da 

República Popular da China e pela Secretaria para os 

Assuntos Sociais e Cultura do Governo da RAEM, o 

concerto “Alegria Eterna do Céu e da Terra – Festi-

vais Chineses” será apresentado no âmbito de “Feliz 

Ano Novo Chinês – Temporada de Espectáculos de 

Companhias de Arte Nacionais em Macau”, no pró-

ximo dia 15 de Abril, pelas 20h, no grande auditório 

do Centro Cultural de Macau, anunciou o Instituto 

Cultural (IC) em nota de imprensa. Produzido em 

conjunto pela Orquestra Tradicional Nacional da 

China e pelo Museu do Palácio, “o espectáculo dará 

a conhecer ao público do território o encanto da 

música chinesa, através da associação desta última 

a alguns dos mais importantes 24 termos solares 

chineses”.  O concerto, realizado sob a batuta de 

Tsung Yeh, maestro convidado principal e consultor 

artístico da Orquestra Chinesa de Macau (OCHM) e 

maestro honorário da Orquestra Chinesa de Singa-

pura, visa ainda “apoiar Macau na diversificação da 

sua oferta como Centro Mundial de Turismo e Lazer 

e construir Macau como uma base de intercâmbio 

e cooperação para promover a coexistência de di-

versas culturas, sendo a cultura chinesa a predo-

minante”.  Contará ainda com actuações a solo do 

intérprete de zhongruan Zhu Chengzi, do intérprete 

de dizi Ding Xiaokui, da intérprete de pipa Meng 

Xiao e da intérprete de guqin Lu Ning, da Orques-

tra Tradicional Nacional da China, bem como do 

intérprete de erhu Dong Lizhi da OCHM. Os bilhetes 

para o concerto estão à venda ao preço de 150 e 

250 patacas, estando disponível um desconto de 

50% para os portadores de Bilhete de Identidade de 

Residente de Macau, Cartão de Estudante a tempo 

inteiro, Cartão de Professor de Macau, Cartão de 

Idoso de Macau, ou Cartão de Registo de Avaliação 

de Deficiência de Macau válidos. 

FUNDAÇÃO RUI CUNHA 
ASSINALA DIA INTERNACIONAL 
DA FRANCOFONIA COM FILME

A Fundação Rui Cunha, a Alliance Française Macao e o 
Consulado Geral do Canadá em Hong Kong e Macau, 
apresentam amanhã, dia 28 de Março, pelas 19h, na 
Fundação Rui Cunha, o filme “Bootlegger – A contra-
bandista”, numa sessão de cinema que visa assinalar 
o Dia Internacional da Francofonia, celebrado a 20 de 
Março. “Bootlegger, a contrabandista”, é um filme ca-
nadiano, realizado por Caroline Monnet e estreado em 
2021. A história gira à volta de Mani, uma estudante 
universitária, cujo regresso à região norte do Quebec 
onde cresceu a faz reviver todo um passado doloroso 
que imaginava já esquecido. Determinada a conquistar 
o seu lugar na comunidade, resolver envolver-se numa 
acesa campanha para referendar a legalização, ou não, 
da venda de bebidas alcoólicas. Laura, uma bem-suce-
dida traficante, e Raymond, o seu marido, continuam 
ressentidos com Mani, a quem atribuem a responsabi-
lidade pela morte da filha num incêndio. Rapidamente 
estas duas mulheres radicalmente opostas lideram este 
confronto, acabando por dividir a comunidade a meio. 
Oriunda do mundo da arte contemporânea, Caroline 
Monnet realiza a sua primeira longa-metragem evo-
cando a relação entre a lei seca e o contrabando numa 
comunidade do norte do Quebec e a importância do 
poder político ser ditado pelas próprias comunidades. 
Um filme sensível, onde actores profissionais – de onde 
se destacam Pascale Bussières, Devery Jacobs e Sa-
mian – interagem com amadores num território sagrado 
enaltecido pela lente da realizadora. O filme, interdito a 
menores de 13 anos, é falado em francês, com legendas 
em inglês, sendo que a entrada é livre, mas sujeita a 
limitação de lugares.

“
Este ano vamos fazer um forte in-
vestimento novamente na recupe-
ração da capela, juntamente com o 
Governo local”, apontou o delegado 

da Fundação Oriente (FO) em Goa, Paulo Go-
mes.
A história da FO em Goa, que celebra este 
ano o 28.º aniversário da delegação na re-
gião, não pode ser contada sem mencionar a 
Capela de Nossa Senhora do Monte. Além de 
ter sido responsável, em 2001, pela recupe-
ração integral da estrutura religiosa, o orga-
nismo português lançou naquele espaço, no 
ano seguinte, o festival de Música do Monte, 
“um dos cartazes culturais ou musicais mais 
importantes de Goa”, que já completou 21 
edições de sons indianos e internacionais.
“Os períodos das monções aqui são bastante 
significativos para determinado patrimó-
nio. As monções acontecem desde junho até 
setembro, quando chove ininterruptamen-
te, e estes edifícios mais antigos carecem de 
uma manutenção diária”, disse Paulo Go-
mes, referindo que, ao longo das duas últi-
mas décadas, o trabalho “para evitar que a 
capela chegasse a este estado não foi feito”.
Com a responsabilidade da intervenção no 
interior do edifício, a fundação trouxe a Goa, 
no ano passado, dois restauradores-conser-
vadores portugueses. “É um investimento 
avultadíssimo, e o nosso compromisso é 
colaborar na recuperação do interior da ca-
pela que também é um investimento avul-
tado, desde murais, eletrificação, desde os 
altares”, explicou o responsável, estimando 

que até ao final do ano, “a capela possa estar 
operacional”.
Questionado sobre o valor do investimen-
to da Fundação Oriente neste projecto, o 
delegado preferiu não responder. A Lusa 
também entrou em contacto com o depar-
tamento de Arqueologia do Governo de Goa, 
mas até ao momento não recebeu qualquer 
resposta.
A recuperação do património é, segundo 
Paulo Gomes, “uma das apostas da Funda-
ção Oriente” no estado indiano de Goa. Mas 
o apoio, assume o responsável, vai além da 
tradição portuguesa: “Estamos sempre dis-
poníveis, quer seja património cristão, quer 
seja património hindu, para receber propos-
tas e analisar dentro daquilo que são as nos-
sas possibilidades”, salientou.
No que diz respeito à intenção de deitar 
abaixo a Capela de Nossa Senhora das An-
gústias, em Damão, Paulo Gomes disse não 
estar na posse “dos elementos necessários” 
para falar sobre o caso, declarando, no en-
tanto, que “ainda não existem certezas so-
bre a sua demolição”.
A comunidade católica damanense está a 
tentar impedir a demolição do edifício re-
ligioso com mais de 400 anos, que o admi-
nistrador provincial, Praful Kodhabai Pra-
tel, membro do Bharatiya Janata Party (BJP, 
Partido do Povo Indiano, nacionalista con-
servador hindu, no poder desde 2014), quer 
transformar num campo de futebol. “Esta-
mos a preparar-nos para a eventualidade de 
levarmos o caso até à decisão do Supremo 

Tribunal em Bombaim”, disse à Lusa o pa-
dre Brian Rodrigues, que presta os serviços 
religiosos naquele lugar de culto ainda ativo.
Ainda no que diz respeito ao património, a 
FO em Goa recebeu, em fevereiro, o 7.º Co-
lóquio Internacional Casas Senhoriais, um 
projeto com mais de duas décadas que até 
recentemente se debruçava sobre o estu-
do deste tipo de mansões em Portugal e no 
Brasil. Um “espaço de reflexão” que chegou 
este ano, pela primeira vez, à Índia.
“Um seminário muito bonito e com cerca de 
20 investigadores, arquitetos, quer do Bra-
sil, quer de Portugal, aos quais se juntaram 
arquitetos de referência de Goa”, explicou 
o representante da FO, notando que a pró-
pria sede do organismo em Goa é uma casa 
senhorial, adquirida em 1993, e que foi alvo, 
no início do ano, de obras de manutenção 
“também avultadas” na galeria de arte.
Em 2004, foi doada à FO parte da colecção de 
trabalhos de António Xavier Trindade (1870-
1935), “pintor maior da Índia”, nascido em 
Goa e de origem portuguesa. Dessa heran-
ça artística, mais de três dezenas de obras 
estiveram expostas, entre Novembro de 
2022 e janeiro de 2023, na Galeria Nacional 
de Arte Moderna, em Nova Deli. “Foi uma 
das acções em que levámos também Goa, a 
Fundação Oriente e Portugal à capital”, dis-
se, explicando que “a Índia, já no próximo 
mês, vai tornar-se no país mais populoso do 
mundo”, pelo que “as distâncias são enor-
mes e nem sempre é fácil desenvolver ativi-
dades fora de Goa”. Lusa
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Café cria raízes na China, 
o antigo “Império do Chá”
Em algumas décadas, o café ganhou raízes no antigo “Império do Chá”, desde que na década de 1950, 
chineses retornados da Malásia introduziram as primeiras plantações na ilha de Hainão, tornando a 
China um dos mais importantes mercados do sector.

JOÃO PIMENTA, DA AGÊNCIA LUSA

“
O café corre no san-
gue da nossa família 
há várias gerações”, 
diz Chen Xing, pro-

prietária da quinta Longyuan 
Coffee, situada em Xinglong, 
no leste da ilha tropical de 
Hainão, à agência Lusa. “O 
consumo de café entrou na 
nossa rotina diária muito an-
tes de ter sido popularizado 
no resto da China”, aponta.
Em Xinglong, plantações 
de café iniciadas há mais 
de meio século surgem 
entre montanhas cober-
tas pela vegetação tropical 
característica do extremo 
sul da China. Camponeses 
protegidos pelos tradi-
cionais chapéus de palha 
cónicos vietnamitas ‘nón 
là’ apanham à mão grãos 
da variedade robusta.
“Os grãos têm que ser co-
lhidos à mão, um a um”, 
explica Zhao Jinlong, di-
rector-geral da filial em 
Hainão do grupo tailandês 
do setor agroalimentar Chia 
Tai, à Lusa. “O grão só é 
bom se for colhido no mo-
mento certo”, resume.
As primeiras plantações 
de café na China, o antigo 
“Império do Chá”, remon-
tam aos fluxos migratórios 
do século XX, quando políti-
cas segregacionistas na Ma-
lásia ditaram o regresso de 
parte da diáspora chinesa, 
que trouxe consigo hábitos 
de consumo de café.
Os 36.000 residentes de 
Xinglong mantêm a sua 
paixão pela cafeína até 
hoje. O consumo médio é 
de cerca de uma chávena 
por dia, de acordo com da-

dos da Associação de Café 
de Hainan. No resto da 
China, a média por pessoa 
é de nove cafés por ano. 
Em comparação, cada por-
tuguês bebe cerca de 2,5 
chávenas por dia.
Mas o consumo na China 
está a crescer, em média, 
30 por cento ao ano. Se-
gundo a publicação es-
pecializada Comunicaffe 
International, o consumo 
de café aumentou 1.000% 

desde 2010.
Xangai, a “capital” econó-
mica da China, já é a cidade 
do mundo com mais cafés, 
superando Paris, Londres 
ou Nova Iorque, de acor-
do com a firma de entre-
gas Meituan. “É algo que 
nunca pensei que pudes-
se acontecer: os chineses 
passarem a gostar tanto de 
café”, admite André Zhou, 
natural de Braga e dono de 
um restaurante português 

em Xangai, à Lusa.
Um relatório produzido 
pela Deloitte indica que, 
nas principais cidades da 
China, a taxa de penetração 
do café ascende já a quase 
70%, ao nível do chá. “O 
café na China está a passar 
de ‘bebida da moda’ para 
um hábito diário”, descre-
ve a consultora. “Antes, 
quando recebíamos visitas 
na empresa servíamos xí-
caras de chá”, lembra Jing 

Yu, funcionária numa fir-
ma estatal, à Lusa. “Agora, 
servimos café”, reconhece.
As grandes marcas mun-
diais estão atentas: a ca-
deia norte-americana 
Starbucks anunciou no ano 
passado planos para au-
mentar em cerca de 50% o 
número de estabelecimen-
tos na China, para um total 
de 9.000, até 2025.
A empresa assegura que, 
apesar de a China ser já o 

VÁRIAS PESSOAS 
MARCHAM 
EM HONG KONG 
NA PRIMEIRA MARCHA 
AUTORIZADA 
EM TRÊS ANOS

Várias pessoas marcharam ontem nas ruas 
de Hong Kong, na primeira manifestação 
autorizada em três anos, apesar de regu-
lamentos policiais rigorosos. Os residentes 
de Tseung Kwan O Town, uma das novas 
cidades de Hong Kong construídas prin-
cipalmente em terra recuperada do mar, 
marcharam para proteger o oceano. As 
exigências incluem a denúncia da cons-
trução de instalações “desagradáveis”, 
que consideram como políticas ambientais 
contraditórias. Os manifestantes, usando 
identificação visível, marcharam pelas 
ruas ao longo de uma rota de isolamen-
to, sob a vigilância de dezenas de agentes 
de segurança. As autoridades limitaram a 
marcha a cerca de 100 pessoas, embora 
mais de 300 tivessem solicitado a sua 
adesão. Além disso, a polícia alertou para 
o risco de “criminosos” se infiltrarem no 
evento para instigar a violência, informou 
o Posto da Manhã do Sul da China. O 
protesto foi o primeiro desde 2020 con-
tra uma política governamental e surge 
depois de todas as restrições devido à 
covid-19 terem sido levantadas.

Macron na China 
para trabalhar com Xi no 
sentido de “regresso à paz”

UCRÂNIA

O Presidente francês vai utilizar a sua “visita de Estado” à China entre 5 a 8 de Abril 

para trabalhar com o seu homólogo chinês “no sentido de um regresso à paz” na 

Ucrânia, indicou o Eliseu.

A viagem de Emmanuel Macron será repartida entre Pequim, onde se reunirá com o 

Presidente chinês Xi Jinping, e Cantão, anunciou a presidência francesa, assegurando 

que Macron está “comprometido em manter um diálogo constante e exigente com a 

China”. Esta deslocação no início de Abril foi anunciada em fevereiro pelo Presiden-

te, mas das datas e as deslocações no país asiático ainda não tinham sido reveladas.

“Os presidentes francês e chinês vão manter um diálogo aprofundado sobre a guerra 

na Ucrânia para trabalhar no sentido de um regresso à paz e no respeito do direito 

internacional, em particular a soberania da integridade territorial da Ucrânia”, prosse-

guiu o Eliseu.

Xi Jinping deslocou-se na semana passada à Rússia onde manifestou o seu apoio 

reforçado ao Presidente russo Vladimir Putin face aos ocidentais. Antes, Pequim 

tentou garantir uma função de mediador no conflito ucraniano ao avançar com as 

suas propostas de paz.

A França pretende por sua vez convencer a China, que nunca denunciou a invasão 

russa da Ucrânia, a utilizar a sua influência sobre Moscovo para convencer Vladimir 

Putin a sentar-se à mesa das negociações com Kiev.

Segundo a presidência francesa, as discussões no início de abril “também vão 

abranger as crises internacionais no Médio Oriente, em África e as tensões na zona 

do Indo-pacífico”. “A reabertura da China após a pandemia permite a oportunidade 

de relançar a dinâmica das relações franco-chinesas em todos os domínios, num 

momento em que as tensões e as crises internacionais necessitam mais que nunca 

de fornecer um novo horizonte a esta parceria estratégica”, assinala o texto. “A visita 

terá três segmentos principais: as questões estratégicas e crises internacionais, a 

cooperação face aos grandes desafios mundiais e as relações económicas”.

Macron anunciou durante uma conferência de imprensa em Bruxelas que a presi-

dente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estará presente “numa parte do 

programa” em nome da “unidade europeia”, e “condição indispensável à construção 

de uma parceria equilibrada com a China”. “Trata-se ainda de fornecer um novo 

impulso à cooperação franco-chinesa face aos desafios globais para os quais é 

indispensável um forte envolvimento da China tendo em consideração o impacto 

do seu desenvolvimento sobre o restante planeta”, como o clima e a biodiversidade, 

sublinhou o Eliseu.

seu segundo maior merca-
do, o setor do café no país 
está “ainda numa fase ini-
cial”, estimando que as 
suas vendas no mercado 
chinês quase dupliquem 
nos próximos três anos.
A indústria na China incor-
porou também elementos 
locais, combinando café 
com aguardente chinesa 
(‘baijiu’), flor de jasmim-
-do-imperador ou semen-
tes de sésamo negro.
Apesar da existência de 
plantações em Hainão e na 
província de Yunnan, no 
sudoeste da China, o país 
importa quase todo o café 
que consome, sobretu-
do da Malásia, Vietname, 
Colômbia, Brasil e Itália. 
“Quando o cultivo de café 
foi iniciado em Hainão, 
o objectivo da população 
chinesa era ter o que comer 
e com que se vestir”, lem-
bra Yan Lin, investigadora 
no Centro de Pesquisa para 
o Café, da Academia Chi-
nesa de Ciências Agrícolas 
Tropicais, à agência Lusa. 
“Os tempos mudaram e as 
pessoas agora têm outros 
hábitos de consumo”. Lusa
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Taiwan diz que líder 
das Honduras está 
iludida após corte 
de relações

LAÇOS DIPLOMÁTICOS

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan 

acusou a Presidente hondurenha Xiomara Castro 

de “se iludir” com as promessas chinesas de ajuda 

económica, logo após o corte dos laços diplomáti-

cos entre Tegucigalpa e Taipé. “A Presidente Castro 

e a sua equipa de dirigentes estão iludidos sobre a 

China e levantaram a questão da mudança de re-

conhecimento durante a campanha eleitoral”, disse 

Joseph Wu. “A China não parou de tentar seduzir as 

Honduras com incentivos financeiros”, acrescentou.

As Honduras anunciaram o corte das relações diplo-

máticas com Taiwan, 11 dias depois de indicarem 

que iam estabelecer laços oficiais com Pequim.

O chefe da diplomacia das Honduras, Enrique Reina, 

“sob instruções da Presidente da República [Xiomara 

Desenvolvimento sustentável pode 
aproximar Brasil e China, diz investigadora
Questões de desenvolvimento sustentável podem aproximar Brasil e China, à medida que 
preocupações ambientais e sociais assumem maior preponderância na agenda política brasileira, 
disse uma investigadora da universidade chinesa de Fudan.

MNE CHINÊS 
DESEJA “RÁPIDA 
RECUPERAÇÃO” AO 
PRESIDENTE BRASILEIRO

O ministério dos Negócios Estran-
geiros chinês desejou uma “rápida 
recuperação” ao Presidente brasi-
leiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que 
decidiu no sábado adiar por razões 
de saúde a sua viagem à China. 
Num comunicado, o ministério dos 
Negócios Estrangeiros chinês ma-
nifestou “compreensão e respeito” 
pela decisão do Presidente, que 
está a recuperar de “broncopneu-
monia bacteriana e viral devido à 
gripe A”. As autoridades chinesas 
permanecerão em contacto com o 
Brasil relativamente à visita, afir-
mou o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. O Governo brasileiro 
anunciou numa nota no sábado que 
“devido a recomendações médicas, 
o Presidente Lula decidiu adiar a 
sua viagem à China”. O adiamento 
já foi comunicado às autoridades 
chinesas com a reiteração do de-
sejo de agendar a visita para uma 
nova data”. O líder progressista de 
77 anos já tinha anunciado na sex-
ta-feira que iria adiar a sua viagem 
ao gigante asiático por um dia devi-
do a “uma ligeira pneumonia”. Lula 
deveria viajar para a China, o maior 
parceiro comercial do Brasil desde 
2009, com vários dos seus minis-
tros, uma delegação recorde de 240 
homens de negócios e cerca de 50 
congressistas. A visita estatal incluiu 
actividades em Pequim e Xangai, 
incluindo uma reunião com o seu 
homólogo chinês, Xi Jinping, e um 
fórum económico com entre 400 e 
500 homens de negócios de ambos 
os países. Na reunião com Xi, esta-
vam previstos cerca de 20 acordos 
nas áreas do comércio, protocolos 
fitossanitários, tecnologia, desen-
volvimento, transição energética e 
outras áreas de colaboração no qua-
dro da parceria estratégica bilateral.

PELO MENOS 93 
PESSOAS 
HOSPITALIZADAS 
APÓS ACIDENTE 
EM HONG-KONG

O número de pessoas hospitalizadas 
depois de um acidente que envol-
veu um camião e quatro autocar-
ros num túnel de Hong Kong subiu 
para 93, de acordo com a polícia 
local. Foram afectados pelo menos 
244 passageiros, incluindo crianças 
e idosos, pela colisão que ocorreu 
às 13:00 locais de sexta-feira per-
to da área residencial de Kowloon, 
próximo da entrada do túnel Tseung 
Kwan O-Lam Tin. As autoridades 
acreditam que o acidente terá sido 
provocado por um dos autocarros, 
que desacelerou repentinamente 
quando outro veículo mudou de 
faixa, o que fez com que os outros 
três autocarros e o camião, que 
seguiam atrás, colidissem entre si 
embora tivessem tentado travar. O 
comandante dos Bombeiros, Shen 
Chuen, disse ao canal televisivo e 
de rádio Hong Kong RTHK que estão 
internadas várias crianças, alunos de 
uma escola primária, que viajavam 
em três dos autocarros envolvidos 
no acidente. A maioria terá sido 
transportada para o hospital devi-
do a crises de ansiedade, adiantou. 
Alguns feridos, incluindo idosos, 
foram atendidos no local pelas de-
zenas de paramédicos e bombeiros 
que ali se encontravam.

Castro], comunicou a Taiwan a decisão de cortar as 

relações diplomáticas” entre os dois territórios, disse 

o ministério dos Negócios Estrangeiros em comuni-

cado. Agora restam apenas 13 nações que reconhe-

cem oficialmente Taiwan.

O anúncio surge dois dias após uma visita a Pequim 

de Reina para discutir o estabelecimento de laços 

diplomáticos bilaterais.

Na rede social Twitter, a 14 de Março, Xiomara 

Castro anunciou que tinha pedido a Enrique Reina 

que estabelecesse relações oficiais com a China. “O 

Governo da República das Honduras reconhece a 

existência de apenas uma China no mundo, e que 

o Governo da República Popular da China é o único 

governo legítimo a representar toda a China”, disse 

o ministério dos Negócios Estrangeiros hondurenho.

Taiwan é uma parte inalienável do território chinês”, 

prosseguiu o ministério, acrescentando que a partir 

de agora comprometeu-se “a não ter relações ou 

contactos de natureza oficial com Taiwan”.

tts, este ano, segundo dados oficiais. É o valor 
mais alto do mundo.
Nos últimos quinze anos, a China construiu 
também quase 40.000 quilómetros de rede de 
alta velocidade ferroviária - mais do que todos 
os outros países do mundo juntos.
Karin Vázquez sublinhou o impacto que a trans-
ferência de tecnologia chinesa ou o investi-
mento em infraestruturas pela China pode ter 
para a erradicação da pobreza no Brasil. Enfa-
tizou a importância dos dois países na “lide-
rança” do Sul Global – termo que se refere ao 
conjunto de países em desenvolvimento -, em 
questões como a “redução da pobreza, da fome, 
alterações climáticas, reformas na governação 
dos organismos internacionais ou dos fóruns 
globais como o G20”. “Eu começo a perceber 
uma mudança na perceção dos empresários 
brasileiros de a China não mais como uma vilã 
da indústria brasileira, mas como uma parcei-
ra”, afirmou.

Desde 2009, a China é o principal parceiro co-
mercial do Brasil, com o comércio bilateral 
a passar de nove mil milhões de dólares, em 
2004, para 150 mil milhões, em 2022.
O Brasil desempenha também um importante 
papel na segurança alimentar da China, com-
pondo mais de 20% das importações agrícolas 
do país asiático.
Durante os primeiros dois mandatos de Lula da 
Silva, entre 2003 e 2011, a relação comercial e 
política entre Brasil e China intensificou-se, 
marcada, em particular, pela constituição do 
bloco de economias emergentes BRICS, que in-
clui ainda Rússia, Índia e África do Sul.
A relação entre Pequim e Brasília arrefeceu, no 
entanto, durante o mandato do ex-presidente 
Jair Bolsonaro, que assumiu o poder com a pro-
messa de reformular a política externa brasilei-
ra, com uma reaproximação aos Estados Uni-
dos, e pondo em causa décadas de aliança com o 
mundo emergente. Lusa

“
A China pode ser uma parceira no pro-
cesso de reindustrialização do Brasil 
num modelo mais inclusivo, susten-
tável e verde”, afirmou Karin Vázquez, 

investigadora sobre questões de desenvolvi-
mento sustentável na Universidade de Fudan, 
em Xangai, e no Centro para a China e a Globa-
lização, um grupo de reflexão (‘Think Tank’), 
com sede em Pequim.
Vázquez sublinhou a capacidade da China nos 
sectores das energias renováveis ou infraestru-
turas. “A China lidera numa série de tecnologias 
que o Brasil precisa para se reindustrializar”, 
afirmou.
Num artigo publicado no China Daily, jornal ofi-
cial em língua inglesa, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros brasileiro, Mário Vieira, afirmou 
que um diálogo “mais próximo” entre os dois 
países “pode ajudar a moldar a ordem mundial 
do século XXI e enfrentar desafios globais, como 
a crise ambiental”.
Vieira revelou que Brasil e China estão a estu-
dar o estabelecimento de um mecanismo bila-
teral dedicado a “debater políticas e questões 
ambientais”. “Um diálogo sino-brasileiro mais 
próximo sobre temas-chave como protecção da 
biodiversidade, iniciativas florestais, emissões 
e controlo da poluição vai beneficiar as nossas 
sociedades e o mundo em geral”, apontou.
A estatal chinesa State Grid, líder mundial na 
transmissão de energia em longa distância, 
opera já as duas linhas de alta tensão que co-
nectam a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, à 
região Sudeste do Brasil.
O país asiático, o maior emissor de gases po-
luentes do mundo, tem também planos ambi-
ciosos para o setor das energias renováveis. A 
capacidade instalada conjunta entre energia eó-
lica e solar da China deve ascender 920 gigawa-
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FILIPINAS PEDEM À CHINA 
PARA PARAR COM INTIMIDAÇÕES 
NO DISPUTADO MAR DO SUL DA CHINA

As Filipinas pediram à China para parar com a “coação e 
intimidação” na disputa entre os dois países sobre ilhas no 
mar do Sul da China, numa reunião bilateral, em Manila. “A 
China e as Filipinas concordam que as questões marítimas 
devem ser resolvidas através do diálogo e não da coação e 
intimidação”, disse a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros 
filipina, Theresa Lazaro, numa conferência de imprensa em 
Manila, antes da sétima reunião no âmbito do Mecanismo 
Consultivo Bilateral entre os dois países, a primeira após a 
pandemia de covid-19. As duas nações disputam várias ilhas e 

recifes no mar do Sul da China, que Pequim reivindica quase 
na totalidade, apesar de algumas se encontrarem num raio 
de cerca de duas centenas de quilómetros da costa ocidental 
filipina, o limite da ONU para determinar a soberania, e por-
tanto pertencerem às Filipinas. Por seu lado, o vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros chinês, Sun Weidong, salientou 
que Manila e Pequim deviam “lidar adequadamente com as 
diferenças através de consultas amigáveis e manter as re-
lações amigáveis entre os dois países”. Tanto Lazaro como 
Sun lideraram as delegações diplomáticas durante a reunião 
entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o homólogo filipino, 
Ferdinand Marcos Jr., em Pequim, em janeiro, na qual os dois 
líderes concordaram em promover este mecanismo de con-
sulta para procurar “um consenso” sobre a questão territorial. 
No entanto, a disputa territorial agravou-se desde então.
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General que governa 
Tailândia confirma candidatura 
às eleições de 14 de Maio
O primeiro-ministro tailandês, general Prayut Chan-ocha, foi sábado 
oficialmente nomeado candidato do partido pró-militar Nação Tailandesa 
Unida às eleições gerais de 14 de Maio.

COREIA DO SUL DIZ QUE COREIA DO NORTE 
VAI PAGAR PELAS PROVOCAÇÕES 
IMPRUDENTES

O Presidente sul-coreano disse que a Coreia do Norte “vai pagar 
pelas provocações imprudentes”, horas depois de Pyongyang ter 
anunciado a realização de testes a um novo tipo de aparelho 
subaquático de ataque nuclear. Yoon Suk-yeol falava numa 
cerimónia em memória de 55 marinheiros mortos no mar Ama-
relo durante a chamada Segunda Batalha de Yeongpyeong em 
2002 e na sequência de um torpedo lançado por um submarino 
norte-coreano contra a corveta Cheonan em 2010. “A Coreia 
do Norte está a avançar dia após dia com armas nucleares e a 
realizar provocações com uma intensidade sem precedentes”, 
disse Yoon, na cerimónia, que decorreu num cemitério em 
Daejeon, a 139 quilómetros a sul de Seul. “O nosso Governo e 
militares vão reforçar dramaticamente o sistema de três eixos 
da Coreia do Sul face aos avanços e provocações de mísseis do 
Norte, e reforçar a cooperação em matéria de segurança com 
os Estados Unidos e o Japão”. A Coreia do Norte anunciou ter 
testado um aparelho submarino não tripulado de ataque nuclear, 
capaz de desencadear um “tsunami radioativo” e responsabili-
zou os exercícios militares Estados Unidos-Coreia do Sul pela 
deterioração da segurança regional, informou a agência de 
notícias estatal norte-coreana. Na semana passada, Pyongyang 
conduziu também manobras militares, incluindo o ensaio de um 
novo sistema de lançamento de mísseis nucleares subaquáticos, 
acrescentou a KCNA.

OPOSITOR INDIANO DIZ QUE PERDEU LUGAR 
NO PARLAMENTO POR RAZÕES POLÍTICAS

O líder da oposição indiana, Rahul Gandhi, disse que perdeu o 
seu lugar no Parlamento por ter exigido uma investigação sobre 
as ligações do primeiro-ministro Narendra Modi com o magnata 
acusado de fraude Gautam Adani. “Por favor, compreendam 
porque fui desqualificado” como membro do Lok Sabha (câ-
mara baixa), disse aos repórteres. “Fui desqualificado porque o 
primeiro-ministro (...) teme o próximo discurso que virá sobre 
Adani”. Rahul Gandhi, uma importante figura do partido do 
Congresso, foi banido do Parlamento indiano na sexta-feira 
devido à sua sentença de prisão por difamação de Modi, que é 
acusado pela oposição de manobrar para o amordaçar. A decisão 
da Câmara Baixa veio um dia depois de um Tribunal no estado 
natal do primeiro-ministro de Gujarat ter condenado Gandhi 
por uma observação que fez durante a campanha eleitoral de 
2019. Gandhi tinha dito que “todos os ladrões têm Modi como 
apelido”. Estas palavras foram vistas como um insulto ao pri-
meiro-ministro que tinha acabado de ganhar as eleições por 
uma larga margem. Gandhi foi condenado a dois anos de prisão 
e libertado sob fiança na quinta-feira após os seus advogados 
terem anunciado a sua intenção de recorrer. O partido do Con-
gresso acusa o Modi de encorajar a rápida ascensão de Gautam 
Adani, permitindo que o bilionário, como ele próprio do estado 
de Gujarat, ganhasse injustamente contratos e evitasse um es-
crutínio adequado. O seu grupo perdeu até cerca de 120.000 
milhões de dólares em valor desde a publicação de um relatório 
do grupo de investimento norte-americano Hindenburg Research 
em 24 de janeiro, alegando “manipulação descarada das ações” 
e “fraude contabilística ao longo de décadas”.

AUTORIDADES INDIANAS CONVOCAM 
DIPLOMATA CANADIANO 
APÓS MANIFESTAÇÃO SIKH NO CANADÁ

As autoridades indianas anunciaram ontem ter convocado o 
melhor diplomata canadiano em Nova Deli, depois de um encon-
tro de manifestantes sikh reunidos no exterior de uma missão 
diplomática indiana no Canadá. Centenas de pessoas reuni-
ram-se no sábado à porta do consulado indiano em Vancouver, 
no oeste do Canadá, para protestar contra a caça ao homem 
na Índia, durante uma semana, pelo pregador separatista sikh 
Amritpal Singh, noticiou a imprensa canadiana. O Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da Índia indiano disse ter convocado 
o alto comissário canadiano no sábado para “expressar a pro-
funda preocupação com as ações de elementos separatistas e 
extremistas contra a missão diplomática e consulados da Índia 
ocorridos no Canadá esta semana”. “(Esperamos) que o Governo 
canadiano tome medidas para garantir a segurança dos nossos 
diplomatas e representações diplomáticas”, afirma o porta-voz 
da diplomacia indiana num comunicado. A caça ao separatista 
radical indiano Amritpal Singh resultou em apagões na Internet 
e numa proibição de reuniões de mais de quatro pessoas em 
vários locais do estado de Punjab, no norte do país. Cerca de 
100 pessoas foram presas. Amritpal Singh tornou-se conhecido 
nos últimos meses por pregar o sikhismo radical no Punjab ru-
ral, chegando a exigir a criação de um estado separatista sikh 
chamado Kalistão. Nova Deli convocou um alto representante 
diplomático britânico na semana passada, após os manifestantes 
sikh terem invadido e vandalizado o Alto Comissariado indiano 
em Londres.

N
um evento com cerca de 
400 militantes do partido, 
Prayut, de 69 anos, disse 
que, se ganhar as eleições, 

continuará as políticas do seu gover-
no para manter a estabilidade do país 
e defender a monarquia, segundo uma 
mensagem do partido na rede social 
Facebook.
O general procura ser reeleito nas elei-
ções de Maio, as primeiras desde as de 
2019, realizadas sob a liderança da an-
tiga junta militar, que estava também 
sob o seu comando.
O primeiro-ministro mudou recen-
temente de partido, tendo sido eleito 
chefe executivo há quatro anos pela 
coligação liderada pelo partido pró-
-militar Palang Pracharath.
Prayut era chefe do exército quando 
tomou o poder num golpe sem der-
ramamento de sangue em Maio de 
2014, após meses de manifestações 
antigovernamentais terem impedi-
do a realização de eleições nesse ano. 
Autoritário e ultra monárquico, o ge-
neral silenciou qualquer voz dissidente 

à frente da junta militar e adiou várias 
vezes as eleições.
Em 2019, foi nomeado líder do governo 
civil, na sequência de eleições que ob-
servadores internacionais classifica-
ram como pouco transparentes.
Entre 2020 e 2021, o seu governo uti-
lizou a força policial para reprimir as 
manifestações lideradas por estudantes 
universitários que exigiam reformas no 
país, incluindo a reforma da monarquia, 
quebrando o tabu em torno da família 
real. Desde então, mais de 200 pessoas, 
incluindo menores, foram acusadas de 
lesa-majestade e sedição pelo seu ati-
vismo pacífico, o que pode levar a longas 
penas de prisão.
De acordo com uma sondagem publi-
cada no domingo passado pela consul-
tora pública NIDA, os dois principais 
partidos da oposição lideram as son-
dagens, com 49,75% para o Thai Puea 
Thai e 17,40% para o reformista Move 
Forward.
Em terceiro lugar está a nova Nação 
Unida Tailandesa conservadora, com 
11,75% de apoio, liderada pelo atual 

primeiro-ministro, à frente do Partido 
Democrata, com 5,40%.
De acordo com a NIDA, 38,20% dos in-
quiridos mostram apoio a Paetongtarn 
Shinawatra, de 36 anos e recém-che-
gado à política, como futuro primeiro-
-ministro, à frente do Thai Puea Thai, 
seguido de Pita Limjaroenrat (15,75%), 
do progressista Move Forward - e 
Prayut (15,65%).
Paetongtarn faz parte do popular clã 
Shinawatra, que ganhou todas as elei-
ções desde 2001, e é filha de Thaksin 
Shinawatra, primeiro-ministro de 
2001 a 2006, e sobrinha de Yingluck, 
chefe de governo de 2011 a 2014. Thak-
sin e Yingluck foram ambos expulsos 
em golpes militares antes de poderem 
terminar os seus mandatos e encon-
tram-se atualmente no exílio.
A votação em maio irá eleger cerca de 
500 membros do parlamento, embora 
a eleição do executivo envolva também 
250 membros do Senado, que foram 
escolhidos a dedo pela antiga junta 
militar e têm um mandato até 2024. 
Lusa
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Associação Chinesa de Futebol volta a ser 
abalada por suspeitas de corrupção
A Associação Chinesa de Futebol (CFA) voltou a ser abalada por novas suspeitas de corrupção, numa 
altura em que Pequim intensifica a campanha para eliminar as fraudes que minaram a modalidade no 
país.

Selecção de Macau perde 
com Singapura na estreia 
de Lázaro Oliveira

FUTEBOL

Macau perdeu ontem por 1-0 com Singapura, tornando-se uma 

das últimas selecções de futebol do mundo a regressar aos jogos, 

depois da pausa imposta pela pandemia de covid-19. Singapura, 

com uma equipa formada integralmente por profissionais, teve as 

melhores oportunidades e marcou o único golo por Lionel Tan, aos 

66 minutos, com o defesa central a desviar ao primeiro poste um 

canto. 

Apesar da ausência de um dos capitães, o avançado Nicholas 

Torrão, devido a lesão, a equipa de Macau contou de início com 

os defesas de origem portuguesa Filipe Duarte e Amâncio Goitia, 

tendo este último sido substituído aos 87 minutos. A partida 

marcou a estreia da nova equipa técnica, que inclui como selec-

cionador o luso-angolano Lázaro Oliveira e o português Pedro 

Simões como adjunto. O antigo treinador do Estrela da Amadora 

assinou contrato com a Associação de Futebol de Macau (AFM) em 

Outubro de 2019, mas regressou a Portugal em Março de 2020 

devido à pandemia. Lázaro Oliveira só conseguiu voltar a Macau 

após Macau ter abandonado, em meados de Dezembro, a política 

de ‘zero covid’, que incluía a restrição das entradas e quarentenas 

que chegaram a ser de 28 dias.

A última partida de Macau tinha sido em Junho de 2019, quando 

um golo de Filipe Duarte, formado no Benfica, garantiu a primeira 

vitória em qualificações para campeonatos do mundo, ao bater o 

Sri Lanka por 1-0, em casa. A equipa acabou por não seguir em 

frente, uma vez que a Associação de Futebol de Macau decidiu 

não enviar a selecção para disputar a segunda mão no Sri Lanka, 

por razões de segurança, após mais de 250 pessoas terem morrido 

em ataques bombistas em 21 de Abril de 2019.

De acordo com o portal da FIFA na Internet, as únicas outras 

selecções que continuam longe dos relvados são a Samoa e a 

Samoa Americana, devido à pandemia, e Tonga, que ainda está a 

recuperar de um tsunami, que, em Janeiro de 2022, afectou mais 

de 80% da população.

A partida com Singapura serviu de preparação para a primeira 

eliminatória da qualificação asiática para o Mundial de 2026, a 

disputar em meados de Outubro.

modalidade.
Nos últimos anos, Pequim as-
sumiu o desejo de converter o 
país numa potência futebolís-
tica, à altura do seu poder eco-
nómico e militar. O líder chi-

nês, Xi Jinping, assumiu que 
quer ver a China qualificar-se 
para a fase final de um Mun-
dial, organizar um Mundial e 
um dia vencê-lo.
A selecção masculina de fu-

tebol da China é há muito 
criticada pelos adeptos pelos 
maus resultados, altos salá-
rios dos jogadores e sucessi-
vos escândalos.
Em Janeiro, Chen Yongliang e 

Liu Yi, o vice-secretário-ge-
ral executivo e o ex-secretá-
rio-geral da CFA, respetiva-
mente, foram colocados sob 
investigação por suspeitas de 
violação da lei.

Advertisement

Anúncio
Faz-se público que, por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura, respectivamente, de 10 e de 15 de Março de 2023, e nos termos 
definidos na alínea 2) do n.º 3 do artigo 3.º e nos artigos 19.º a 22.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», vigente, tendo como 
referência o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado 
e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra aberto o 
processo de selecção e recrutamento do seguinte pessoal, em regime de contrato 
individual de trabalho, para o Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau 
do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau:

– Um engenheiro civil (N.º do processo de selecção: 01/GPPUHM/2023);
– Três engenheiros electromecânicos (N.º do processo de selecção:  

02/GPPUHM/2023);
– Três engenheiros de redes informáticas (N.º do processo de selecção:  

03/GPPUHM/2023);
– Dois trabalhadores da área de administração em saúde N.º do processo de 

selecção: 04/GPPUHM/2023);
– Dois trabalhadores da área de contabilidade financeira (N.º do processo de 

selecção: 06/GPPUHM/2023);
– Sete engenheiros de software (N.º do processo de selecção: 07/GPPUHM/2023).
Os respectivos anúncios do processos de selecção são afixados na Divisão de 

Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
na Estrada do Visconde de S. Januário), e publicados na página electrónica dos 
Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/.

O prazo de inscrição é de oito dias úteis, de 27 de Março a 6 de Abril de 2023. 
A inscrição é única, não havendo outro prazo para a apresentação de documentos. 
A lista de candidatos admitidos, a hora e o local das provas serão posteriormente 
divulgados por este Gabinete na página electrónica dos Serviços de Saúde.

Macau, aos 26 de Março de 2023.
Coordenador do Gabinete Preparatório 
do Centro Médico de Macau do Peking 

Union Medical College Hospital / 
Hospital de Macau

Lei Wai Seng
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O 
ministério do Des-
porto informou que 
o director do Comi-
té de Disciplina da 

CFA, Wang Xiaoping, e o res-
ponsável pela organização das 
competições nacionais Huang 
Song, são “suspeitos de gra-
ves violações” da lei e da dis-
ciplina, termo normalmente 
usado pelas autoridades chi-
nesas em casos de suborno.
Huang está a ser investigado 
pela agência anticorrupção 
do Partido Comunista Chinês, 
pelo órgão anticorrupção do 
ministério do Desporto e pe-
las autoridades da província 
de Hebei, onde a seleção da 
China mantém um campo de 
treino, segundo o comunica-
do.
A mesma nota indicou que 
Wang e Huang estão a coo-
perar com os investigadores, 
mas não deu detalhes sobre 
as acusações. Os promotores 
chineses têm amplos pode-
res para manter suspeitos sob 
detenção durante longos pe-
ríodos se houver suspeitas de 
que segredos de Estado estão 
envolvidos.
A CFA é o órgão dirigente do 
futebol na China, que organi-
za a seleção chinesa de futebol 
e as competições domésticas.
No mês passado, o presiden-
te da CFA, Chen Shuyuan, foi 
preso por acusações de cor-
rupção. Ele era também vi-
ce-presidente do comité do 
Partido Comunista na asso-
ciação, ressaltando os amplos 
poderes do governo na tenta-
tiva de promover o sucesso da 

A investigação ocorreu após Li 
Tie, ex-seleccionador de fute-
bol da China e antigo jogador 
do clube inglês Everton, ter 
sido detido, em Novembro. 
No mês seguinte, Zhang Lu, 
guarda-redes do clube Shen-
zhen, que disputa a Superli-
ga Chinesa, e antigo colega 
de equipa Li no clube chinês 
Liaoning, foi também detido.
Em 2016, as 16 equipas que 
disputam a Superliga chinesa 
investiram cerca de 460 mi-
lhões de euros na contratação 
de jogadores estrangeiros, 
abalando o mercado de trans-
ferências. Vários clubes da 
primeira divisão chinesa estão 
agora falidos e com pagamen-
tos em atraso.
A China figura em 80.º no 
ranking da FIFA e a única vez 
que participou na fase final de 
um Mundial, em 2002, perdeu 
os três jogos que disputou e 
não marcou um único golo.
A CFA impôs recentemente 
punições severas, incluindo 
banir altos funcionários da 
maior academia de futebol do 
país, depois de detetar irre-
gularidades durante um jogo 
controverso.
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CARNEIRO
Carta do Dia: 2 de Copas, 
que significa Amor.
Amor: No amor está em alta! 
Faça uma declaração ao seu 
companheiro.
Saúde: Se tem tendência 
para sofrer de cãibras coma 
mais amendoins e bananas. 
Dinheiro: Provável promoção 
na carreira.
Números da Sorte: 6, 14, 21, 
29, 38, 47

TOURO
Carta do Dia: Ás de Copas, 
que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria. 
Amor: Está prestes a viver 
um grande amor. 
Saúde: Atenção, proteja a 
garganta. Use um lenço se 
sair à noite. 
Dinheiro: Possível lucro ines-
perado. 
Números da Sorte: 9, 14, 26, 
35, 41, 47

GÉMEOS
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Copas, que significa Proposta 
Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão 
ao rubro. Encha a sua cara-
-metade de mimos.
Saúde: Dê especial atenção 
aos dentes. Coma mais ma-
çãs e amêndoas.
Dinheiro: Poderá receber uma 
nova proposta. Está em maré 
de sorte.
Números da Sorte: 8, 15, 25, 
32, 37, 48

CARANGUEJO
Carta do Dia: Rei de Paus, 
que significa Força, Coragem 
e Justiça.
Amor: Promova a harmonia 
na sua casa. Seja sempre 
justo.
Saúde: O seu fígado pode 
estar a precisar de uma lim-
peza, faça uma dieta isenta 
de gorduras e açúcar durante 
pelo menos 3 dias.
Dinheiro: Com determinação 
conseguirá terminar um pro-
jeto urgente.
Números da Sorte: 17, 21, 
26, 35, 39, 42

LEÃO
Carta do Dia: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversi-
dade.
Amor: Vai ter força para ul-
trapassar um mal-estar com 
um familiar e devolver a har-
monia ao seu lar.
Saúde: Mantenha-se jovem 
por mais tempo comendo 
uvas.
Dinheiro: Aposte no cresci-
mento profissional. Inscreva-
-se num curso.
Números da Sorte: 2, 5, 18, 
23, 35, 39

VIRGEM 
Carta do Dia: Rainha de 
Paus, que significa Poder 
Material.
Amor: Procure estar mais 
perto das pessoas que ama. 
Vai sentir-se melhor.
Saúde: Use protetor solar, 
proteja a pele. 
Dinheiro: Terá poder material 
para fazer uma compra que 
deseja há muito.
Números da Sorte: 1, 9, 18, 
35, 41, 47

BALANÇA  
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guer-
reiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos 
agradáveis junto da pessoa 
amada.
Saúde: Evite abusar dos 
doces. Ajude a prevenir a 
diabetes.
Dinheiro: Bom período para 
fazer uma poupança. Amea-
lhar nunca é demais.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 
22, 35, 46

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Ás de Espadas, 
que significa Sucesso. 
Amor: Evite que terceiros 
interfiram na sua relação. 
Proteja o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de 
cabeça. Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Não deixe que o 
trabalho seja afetado por 
oscilações de humor.
Números da Sorte: 2, 18, 20, 
23, 45, 49

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Ás de Ouros, 
que significa Harmonia e 
Prosperidade. 
Amor: Procure cultivar a har-
monia e o romantismo na sua 
relação.
Saúde: Pode sentir-se cansa-
do. Ganhe energia comendo 
bananas e espinafres.
Dinheiro: No trabalho deve 
ser firme, justo e imparcial. 
Crie uma carreira próspera.
Números da Sorte: 1, 9, 10, 
15, 29, 41

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: Rei de Ouros, 
que significa Inteligente, 
Prático.
Amor: Terá oportunidade de 
assumir uma relação séria. 
Força!
Saúde: Irá sentir-se em plena 
forma. 
Dinheiro: Dia ótimo para 
trabalhar em equipa. Várias 
cabeças pensam melhor do 
que uma. 
Números da Sorte: 14, 16, 
26, 31, 39, 47

AQUÁRIO
Carta do Dia: O Louco, que 
significa Excentricidade. 
Amor: Boas perspetivas amo-
rosas. Esteja atento. 
Saúde: Para evitar dores 
musculares faça alongamen-
tos várias vezes ao dia.
Dinheiro: Boas perspetivas a 
nível financeiro. Esteja atento.
Números da Sorte: 17, 20, 
23, 39, 40, 47

PEIXES
Carta do Dia: O Diabo, que 
significa Energias Negativas.
Amor: Proteja-se das ener-
gias más que prejudicam a 
relação. Seja amoroso.
Saúde: Modere o consumo 
de bebidas alcoólicas. Cuide 
do fígado. 
Dinheiro: Deixe-se de fanta-
sias. Agarre-se ao trabalho e 
melhore o desempenho.
Números da Sorte: 9, 15, 17, 
23, 29, 30

VIAGEM DE PERCEPÇÕES
TeamLab SuperNature Macau é um mundo único e massivo composto por obras pioneiras 
de arte colectiva, visando explorar novas percepções do mundo e a continuidade entre o 
ser humano e a natureza. No Venetian, os visitantes terão a oportunidade de realizar esta 
experiência interactiva de imersão corporal centrada em torno de um grupo de obras que 
esbatem as fronteiras entre o corpo humano e a arte. Representa ainda uma nova geração de 
arte onde os visitantes podem mudar a natureza das obras em tempo real e afectar directamente 
os resultados através de uma interacção sinérgica.

CARECAS À SOLTA NO MUSEU DE ARTE DE MACAU
Cerca de 190 obras de Fang Lijun, famoso artista contemporâneo 
chinês conhecido pelas suas icónicas “figuras carecas”, estarão 
expostas nas paredes do MAM até ao dia 11 de Junho. Adoptando 
“Humanos e Figuras” como fio narrativo, esta exposição visa 
propor uma perspectiva clássica e ao mesmo tempo nova e 
refrescante sobre Fang. O artista faz interagir e fundir, de modo 
desconstrutivo, os retratos típicos e os rostos estereotipados 
de uma época, a fim de capturar as dores e os sentimentos 
universais do tempo presente e da vida de modo transcendental. 
A mostra está dividida em quatro secções principais: “Passagem: 
O Processo de Crescimento”, “Introspecção: Auto-retratos”, 
“Reflexões Mútuas: Amigos” e “A Luz Poeirenta: Humano”, e 
pretende dar a conhecer o percurso criativo do artista ao longo 
de mais 40 anos, especialmente a última década, com particular 
destaque para as suas novas experiências com uma variedade de 
técnicas.

PROJECTO HOLD ON TO 
HOPE APRESENTA “BEAUTY 
& THE BEACH” DE GEORGIA 
CREEDEN
O projecto Hold On to Hope da Associação de Reabilitação 
de Toxicodependentes de Macau (ARTM) promove a sua 
22.ª exposição, desta vez com uma mostra intitulada 
“Beauty & The Beach” pela fotógrafa norte-americana 
Georgia Creeden em celebração do mês da Terra, na galeria 
Hold On to Hope. A exposição contará com fotografias 
emolduradas exclusivas da praia de Hác-Sá e Coloane e 
estará patente até 23 de Abril.

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE GRAVURA 
DE MACAU PROMOVE COLECTIVA 
NA FUNDAÇÃO RUI CUNHA
A Fundação Rui Cunha apresenta na sua galeria a exposição anual da Associação 
Juvenil de Gravura de Macau (MYPA, na sigla inglesa) que é composta por um 
conjunto de 31 peças de 15 artistas membros gravuristas da associação. Nesta 
exposição serão mostradas muitas monogravuras, apresentando diferentes 
aparências e expressões criativas. A exposição estará patente até dia 1 de Abril.

“PRELÚDIO DO ESTILO 
MODERNO DE MACAU” 
NO MUSEU DE ARTE
Está patente no Museu de Arte de Macau a exposição 
“Prelúdio do Estilo Moderno de Macau”, que mostra 
mais de 150 obras criadas por 60 artistas. O seu 
objectivo é traçar os percursos na pintura ocidental 
de artistas de Macau ou com importantes ligações a 
Macau, desde o início do século XX até 1986. A maior 
parte das peças expostas pertence às colecções do 
MAM, enquanto outras foram emprestadas por 
coleccionadores e pintores, com predominância de 
óleos, complementados por aguarelas, esboços e 
até esculturas, nas mais variadas formas e estilos. A 
exposição está disponível no MAM até Maio de 2023.

XILOGRAVURA EM DESTAQUE NA CASA 
MEMORIAL DEDICADA A SUN YAT-SEN
Organizado pela Associação de Xilogravura de 
Macau e pela Casa Memorial do Dr. Sun Yat-
Sen, a exposição “Entalhe em Três Estilos: Um 
Bloco de Madeira, Múltiplas Impressões” ficará 
patente até dia 2 de Abril na galeria do terceiro 
andar Casa Memorial do Dr. Sun Yat-Sen, com 
entrada gratuita. A exposição revela trabalhos 
em xilogravura realizados por três artistas - 
Hsu Yi Hsuan, Lam King Ting e Cheong Hoi 
I – e tem curadoria da artista local Mel Cheong. 
A impressão em xilogravura é uma categoria 
especial entre vários materiais de impressão. 
Sendo a categoria de impressão mais 
consagrada pelo tempo, o encanto infinito das 
gravuras em xilogravura é explorado ao máximo 
nas mãos de artistas de diferentes épocas e 
lugares em suas representações de imagens. 
Os três artistas mostram técnicas e ideias 
artesanais diversificadas e multifacetadas nos 
seus trabalhos criativos.
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TDM Canal Macau

13:30  Telejornal RTPi 
(Diferido)

14:30  RTPi Directo
17:35  Fina Estampa 

(Repetição)
18:25  Outras Histórias 

Sr.3
19:00  A Impostora
20:00  Telejornal
20:45  Decisão Nacional
21:15  Magazine Liga 

dos Campeões 
2022/2023

21:40  Fina Estampa
22:30  TDM News
23:05  Designs 

Fabulosos
23:55  Telejornal 

(Repetição)
00:40  TDM News 

(Repetição)
01:15  RTPi Directo
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TDM Canal Macau

/ cinema
UA GALAXY CINEMA

John Wick: Chapter Four
11h35; 14h40; 15h40; 17h45; 19h; 19h15; 

19h50; 20h; 20h50; 21h15; 21h20; 
22h10; 22h20

Shazam! Fury Of The Gods
11h30; 14h10; 16h; 16h20

Everything Everywhere All At Once
16h40

Hidden Blade
17h

SUZUME
12h30; 14h; 17h20; 19h

Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania
18h40

A Guilty Conscience
11h40; 14h50

TDM Entretenimento

11:20  Miss Truth
12:10  Health and Fitness
13:00  Transmitters of Heritage Season 

2
13:50  The colorful life of Macau 

people
14:00  Repeat of Good Morning Macau
14:30  TDM Focus
14:31  Matinee Theatre: Beyond 

(Repeat)
15:20  Xing Guang Da Dao (Repeat)
16:40  Miss Truth (Repeat)
17:30  Singing China
18:00  Lucky Comes With Lion
18:25  Love in Hanyuan
20:00  It’s More Fun in the Philippines
20:50  Love Sichuan
21:00  Mother of Mine
21:50  The colorful life of Macau 

people
22:00  Cultural and Culinary Tours of 

Macao
23:00  Extinctions
00:01  Mother of Mine (Repeat)
00:50  The Past Decade

TDM Desporto

10:00  BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Uber Cup) - 
Korea vs China - Women’ s Single - Final ( edited version)

11:35  BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Uber Cup) 
- Korea vs China - Women’ s Double - Final ( edited 
version)

13:00  Sport News
13:15  BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Uber Cup) - 

Korea vs China - Women’ s Single - Final ( edited version)
14:05  BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Uber Cup) 

- Korea vs China - Women’ s Double - Final ( edited 
version)

15:15  Sports Memory 4
15:20  BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : (Uber Cup) - 

Korea vs China - Women’ s Single - Final ( edited version)
17:20  2022 Archery World Cup Highlights : Stage 4 - Korea
17:50  2022 IIHF Ice Hockey World Championship : Sweden vs 

Canada - Quarter Finals
20:00  Global Sports
20:40  Sports Memory 4
20:50  Sport News
21:00  J. League 2023: Vissel Kobe vs Gamba Osaka (Repeat)
22:50  Sport News
23:00  J. League 2023 : Albirex Niigata vs Consadole 

Sapporo (Repeat)

MAGAZINE LIGA DOS 
CAMPEÕES 2022/2023 – 21H15

Para Onde vão os Guarda-Chuvas
AFONSO CRUZ
Alfaguara • 2013 

O pano de fundo deste romance é um 
Oriente efabulado, baseado no que 
pensamos ter sido o seu passado e 
acreditamos ser o seu presente, com 
tudo o que esse Oriente tem de mágico, 
de diferente e de perverso.
Conta a história de um homem que 
ambiciona ser invisível, de uma criança 
que gostaria de voar como um avião, 
de uma mulher que quer casar com um 
homem de olhos azuis, de um poeta 
profundamente mudo, de um general 
russo que é uma espécie de galo de luta, 
de uma mulher cujos cabelos fogem de 
uma gaiola, de um indiano apaixonado e 
de um rapaz que tem o universo inteiro 
dentro da boca.
Um magnífico romance que abre com 
uma história ilustrada para crianças 
que já não acreditam no Pai Natal e se 
desdobra numa sublime tapeçaria de 
vidas, tecida com os fios e as cores das 
coisas que encontramos, perdemos e 
esperamos reencontrar.

Verso e Prosa
MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO
Assírio & Alvim • 2012

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para o Ensino 
Secundário como sugestão de leitura.
«Neste volume se reúnem os livros 
de Mário de Sá-Carneiro, por ele 
publicados, Princípio, de 1912, Dispersão 
e A Confissão de Lúcio, ambos de 1913, e 
ainda Céu em Fogo, de 1915. Acrescenta-
se o livro Indícios de Oiro, datado de 1915 
e publicado postumamente em 1937 pela 
editora da revista presença, e juntam-
se ainda vários poemas e textos soltos, 
publicados dispersamente ou enviados 
em cartas a Fernando Pessoa—tal como 
em notas finais se esclarece.
Fica, assim, composto um conjunto 
coerente de textos que integra o que 
de mais marcante escreve, em verso 
e prosa, um autor capital da nossa 
modernidade.
Não se inclui a escrita anterior a 1910, 
sobretudo a juvenília poética e os 
primeiros contos, e que representa a 
fase de construção de uma voz que só 
a partir de Princípio se constitui em 
toda a singularidade. Também não se 
incluem as peças de teatro que escreveu 
e chegaram até nós, e cujo interesse é 
apenas acessório relativamente à sua 
obra poética e narrativa. E, finalmente, 
também ficam de fora as cartas, que 
têm, sobretudo as que enviou de Paris 
a Fernando Pessoa, uma enorme 
importância literária e testemunhal, 
mas que formam um vasto conjunto à 
parte.»

CINETEATRO MACAU

A Guilty Conscience
14h15; 21h30

Demon Slayer: Kimetsu no 
Yaiba -To the Swordsmith 
Village-
16h45; 19h30

Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania
14h30; 16h45; 19h15; 21h30
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PUTIN NEGA 
UMA ALIANÇA MILITAR 
COM A CHINA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
negou ontem uma possível aliança mili-
tar com a China, na guerra da Ucrânia, 
e garante que suas relações neste âm-
bito com Pequim limitam-se apenas à 
cooperação geral. Vladimir Putin escla-
receu os rumores que apontavam para 
uma possível ligação militar entre os dois 
países, relativamente à guerra na Ucrâ-
nia, após a visita a Moscovo do seu ho-
mólogo da China, Xi Jinping. “Mantemos 
uma relação no domínio da cooperação 
técnico-militar, não a ocultamos, mas é 
transparente, não há nada secreto”, as-
segurou o Presidente, numa entrevista ao 
Rossiya 24 recolhida pelas agências TASS 
e Interfax. O Presidente da Rússia insistiu 
que aquilo que a Rússia tem com a China 
“não é uma aliança militar. É absoluta-
mente falso”. Por outro lado, Vladimir Pu-
tin acusou os Estados Unidos de estar a 
levar a cabo um plano para “globalizar” as 
suas alianças, numa coligação internacio-
nal para além da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte [NATO na sigla em 
inglês] contra os interesses russos, ao 
estilo das potências do Eixo durante a 
Segunda Guerra Mundial, em relação ao 
Reich alemão de Hitler, Itália e Japão. “O 
que os Estados Unidos estão a fazer? Eles 
estão a criar cada vez mais novas alian-
ças, e isso dá aos analistas ocidentais e 
aos políticos ocidentais, razões para dizer 
que o Ocidente está a construir novos 
‘eixos’”, acrescentou, numa entrevista. O 
Presidente da Rússia recordou que, em 
2022, a NATO acordou um novo conceito 
estratégico para o desenvolvimento do 
bloco “onde está escrito diretamente que 
a NATO vai desenvolver relações com os 
países da região da Ásia-Pacífico, com 
países como Nova Zelândia, Austrália e 
Coreia do Sul”.

CONDUTOR 
DE AUTOMÓVEL 
ACUSADO DE HOMICÍDIO 
POR NEGLIGÊNCIA 
APÓS ACIDENTE FATAL 
NA TAIPA

O condutor envolvido no acidente fatal na 
Rotunda do Estádio na Taipa foi acusado 
de homicídio por negligência e ofensa à 
integridade física por negligência, tendo 
sido encaminhado para o Ministério Pú-
blico na passada sexta-feira. De acordo 
com o Corpo de Polícia de Segurança Pú-
blica, o indivíduo de 28 anos conduzia na 
quarta-feira à noite um automóvel ligeiro 
e colidiu com o motociclo do falecido, 
de 21 anos. Segundo noticiou o canal de 
língua chinesa da Rádio Macau, a polícia 
ainda está a investigar a eventual ocor-
rência do excesso de velocidade no caso. 
Ao ser questionado sobre a legalidade 
da profissão do condutor contratado em 
Macau, nomeadamente se o suspeito é 
alegadamente condutor contratado onli-
ne, as autoridades garantiram apenas que 
não foi detectada utilização de veículos 
clandestinos neste caso.
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FMI exorta Pequim a reequilibrar 
a economia para o consumo
A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, saudou ontem a forte con-
tribuição da China para o crescimento global em 
2023, mas exortou Pequim a reequilibrar a sua 
economia para o consumo. O FMI espera que o 
Produto Interno Bruto (PIB) do gigante asiático 
cresça 5,2% este ano, um desempenho tornado 
possível pela normalização gradual da actividade 
após o levantamento das restrições anti-covid no 
país em Dezembro. “Esta forte recuperação signi-
fica que a China deverá ser responsável por cerca 
de um terço do crescimento global em 2023, o que 
proporcionará um impulso bem-vindo à economia 
mundial”, disse Kristalina Georgieva, que discursa-
va num fórum em Pequim. No entanto, Kristalina 
Georgieva apelou à China “para aumentar a produ-
tividade e reequilibrar a economia, afastando-a do 
investimento para um crescimento mais orientado 
para o consumo”. Georgieva disse que isto era 
mais sustentável, menos dependente da dívida e 
que ajudaria a enfrentar os desafios climáticos. 
“Para o conseguir, o sistema de proteção social 
deveria desempenhar um papel central, aumen-
tando os subsídios de saúde e de desemprego para 
amortecer os choques domésticos”, argumentou. 
A protecção social na China tem vindo a crescer 
há várias décadas à medida que o país se tornou 
mais rico, mas não se encontra ao nível das econo-
mias mais avançadas. Kristalina Georgieva também 
pediu “reformas” para “nivelar as condições de 
concorrência entre o setor privado e as empresas 
estatais”, sendo estas últimas tradicionalmente 
favorecidas pelo Estado. Estas medidas de ree-

quilíbrio poderiam conduzir a uma redução das 
emissões de dióxido de carbono de cerca de 15% 
em três décadas, defendeu a responsável. “Isto 
traduzir-se-ia em benefícios para todo o mundo: 
uma queda de 4,5% nas emissões globais du-
rante o mesmo período”, disse. Tal como outros 

países, a China é vulnerável a eventos climáticos 
extremos, que se estão a tornar mais frequentes 
com as alterações climáticas. O gigante asiático 
foi atingido no ano passado por uma grave seca 
que reduziu a produção de energia hidroeléctrica 
e levou a cortes de energia. 


