Balanço das prioridades da acção governativa do ano 2017
Coordenação do planeamento e concepções ao mais alto nível
Criação da Comissão de Trabalho para a
Construção de «Uma Faixa, Uma Rota»

Celebração do «Acordo-Quadro para o Reforço
da Cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e
Promoção da Construção da Grande Baía»

Celebração do «Acordo-Quadro para a
Cooperação Estratégica na área de Construção de
Uma Cidade Inteligente», com a Companhia
Alibaba (China), Ltda

Criação da «Comissão para a Revisão do
Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes
e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento»

Administração . Justiça
Reforma administrativa
Conclusão da 1.ª fase da
reorganização de funções
15 serviços públicos reestruturados
6 serviços públicos extintos

Assuntos jurídicos
Início da 2.ª fase da
reorganização de funções
Áreas da economia e finanças, da
segurança e dos transportes e
obras públicas

11 organismos consultivos
reestruturados
3 organismos consultivos
extintos

17 serviços públicos
Serviços inteiramente
efectuados por via electrónica:
Acrescidos cerca de 20 serviços

Conclusão da 1.ª fase da revisão
do «Regime das carreiras dos
trabalhadores dos serviços
públicos»;
Realização da consulta sobre a
criação do órgão municipal sem
poder político;
Criação da plataforma de serviço
electrónico de apresentação de
candidaturas aos concursos de
gestão uniformizada.

Realização com sucesso das
Eleições para a 6.ª Assembleia
Legislativa

Atribuição da acreditação internacional a
sete centros de saúde de Macau pelo
Australian Council on Healthcare Standards
Criação do Centro de Reabilitação Pediátrica;
Criação da Comissão Técnica da Academia de
Ciências Médicas de Macau;
Reinício das obras de construção do pavilhão
desportivo de Mong Há;
Início das obras de construção do Centro de
Formação e Estágio de Atletas.

Segurança social
Aprovação do «Regime de previdência
central não obrigatório»
Lançamento do «Serviço de declarações electrónicas» das contribuições do regime da segurança
social;
Implementação contínua das medidas em benefício
do bem-estar da população.

Construção de uma cidade segura
Criação da «Polícia Turística»
Criação da base de dados do controlo de substâncias
perigosas;
Lançamento de diversas medidas destinadas ao apoio
e reparação na sequência de catástrofe natural. Até
Outubro, foram lançados 36 projectos e medidas,
somando um total de despesas de 1.757 milhões de
patacas;
Conclusão do «Relatório de trabalho sobre a avaliação
da passagem do tufão “Hato” do grupo de especialistas
da Comissão Nacional para a Redução de Desastres»;
Trabalhos preparatórios de criação de um serviço
público vocacionado para a protecção civil e
coordenação de contingências;
Desenvolvimento da cooperação policial regional e
internacional, garantindo concertadamente a
segurança regional;
Elaboração de Guias de Práticas de Higiene, para
reforço da gestão da segurança alimentar.

Educação . Juventude
Aprovação do «Regime do ensino superior»
Conclusão com sucesso do 1.º «Exame Unificado
de Acesso às Quatro Instituições do Ensino
Superior de Macau»;
Lançamento do «Plano de Apoio de Pagamento
dos Juros ao Crédito para a Formação Linguística
de Graduados do Ensino Superior»;
Publicação das «Exigências das competências
académicas básicas» do ensino secundário geral
e complementar;
Lançamento da 3.ª fase do «Programa de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo»;
Publicação do relatório de avaliação intercalar da
«Política de Juventude de Macau».

Cultura . Turismo
Publicação do «Plano Geral do Desenvolvimento da
Indústria do Turismo»;
Lançamento da «Base de Dados Estatísticos sobre
Turistas»;
Sucesso da candidatura à «Cidade de Gastronomia»
da Rede de Cidades Criativas;
Desenvolvimento da 2.ª fase da consulta pública sobre
o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico
de Macau;
Activação do procedimento de classificação do
segundo grupo de bens imóveis do Património Cultural.

Idosos . Grupos vulneráveis
Conclusão da classificação de cerca de
10.000 casos de apoio às pessoas
carenciadas ou a grupos vulneráveis
Aumento do número de vagas nas creches
para cerca de 10.000
Elaboração das «Normas arquitectónicas para a
concepção de design universal e livre de barreiras na
RAEM»;
Instituição do nono dia do nono mês do ano lunar como
«Dia do Idoso» em Macau.

Condições ideais de habitação e circulação
Transportes
Controlo eficaz do número de
veículos, com um crescimento
negativo na ordem de 3% do
número de veículos motorizados,
no corrente ano
Entrada em funcionamento de 5 parques de
estacionamento públicos;
Entrada ao serviço de 100 táxis especiais;
Conclusão da Obra do Passeio entre o Jardim
do Lago e as Vivendas do Carmo na Taipa;
Entrada em funcionamento do Terminal
Marítimo de Passageiros da Taipa.

Habitação e solos
Conclusão da fase de selecção: Cerca
de 3.800 agregados familiares em
lista de espera de habitação social
Reabertura da candidatura à habitação social;
Conclusão da construção do Edifício do Bairro da
Ilha Verde, do Edifício Cheng Tou, do Edifício Fai
Ieng e do Edifício Iat Fai;
Reinício das obras da segunda fase do projecto
de habitação social de Mong-Há;
Elaboração da planta de condições urbanísticas
relativa às 7.000 fracções de habitação pública
contempladas na 1.ª fase da Zona A dos Novos
Aterros;
Estudo de implementação das obras de
construção de habitação pública na Avenida Wai
Long na Taipa.

Conclusão da construção do novo Mercado
Abastecedor e sua entrada em funcionamento

Entrada em processo legislativo da «Lei de
bases de gestão das áreas marítimas»;
Finalização da proposta de lei denominada «Lei
de protecção dos direitos e interesses do
consumidor»;
Finalização do «Quinto Curso e Estágio de
Formação para Ingresso nas Magistraturas
Judicial e do Ministério Público».

Atenção ao bem-estar da população
Saúde . Desporto

Construções municipais

Conclusão das obras de
construção do novo Complexo
Municipal do Mercado do Patane

Desenvolvimento económico
Crescimento notável da economia
Registo de um crescimento económico anual
de 10,9%, em termos reais, no primeiro
semestre
Registo de um aumento das receitas do jogo
de 19,2%, em termos anuais nos primeiros
dez meses
Registo de 87% da ocupação por
trabalhadores locais dos cargos de gestão de
nível médio e superior nas empresas
operadoras do jogo
Taxa de desemprego mantida em 2% ou
inferior, em cinco anos sucessivos

Apoio às pequenas e médias empresas
Aperfeiçoamento do «Plano de Apoio à Pequenas e
Médias Empresas»;
Elaboração do «Guia de negócios para as pequenas
e médias empresas locais»;
Lançamento do plano de acesso gratuito a Wi-Fi em
vias públicas;
Lançamento do Plano de formação do comércio
electrónico para pequenas e médias empresas.

Garantia de emprego mais estável
Realização de consultas sobre a implementação
plena do salário mínimo
Revisão da «Lei das relações de trabalho», com
prioridade para a sobreposição do descanso semanal
com dias de feriado obrigatório e para a licença de
paternidade, e realização de consultas;
Realização de consultas sobre o “estabelecimento de
um regime de trabalho a tempo parcial”;
Revisão da situação de aplicação do «Salário mínimo
para os trabalhadores de limpeza e de segurança na
actividade de administração predial»;
Realização de acções de formação diversificadas e
incentivação à certificação de técnicas.

Plataforma entre a China e os
Países de Língua Portuguesa
Estabelecimento em Macau da sede do Fundo de
Cooperação e Desenvolvimento China-Países de
Língua Portuguesa
Entrada em funcionamento do «Centro de Intercâmbio
de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da
China e dos Países de Língua Portuguesa»;
Trabalhos preparatórios para a criação da «Federação
Empresarial da China e dos Países de Língua
Portuguesa»;
Aperfeiçoamento de sistemas de seguros de crédito à
exportação.

Desenvolvimento do sector do jogo
Incentivo às empresas operadoras do jogo
para aquisição de produtos e serviços locais
Incentivo às empresas operadoras do jogo a
introduzirem elementos não ligados ao jogo;
Realização de consultas relativas ao «Condicionamento
da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos».

Desenvolvimento diversificado
Finalização da construção da plataforma de
serviços públicos para o Parque Científico e
Industrial de Medicina Tradicional Chinesa
Referência de Macau como o mercado de exposições
mais destacado na Ásia, nos últimos cinco anos, no
«Relatório Anual da Indústria de Exposições da Ásia»
da Associação Global da Indústria de Exposições (UFI);
Concretização e optimização do «Plano de apoio ao
sector de convenções e exposições»;
Alteração ao «Regime Jurídico das Sociedades de
Locação Financeira»;
Finalização do estudo sobre o desenvolvimento
industrial de Macau;
Publicação do «Relatório de análise 2016 - Sistema de
Indicadores Estatísticos para o Desenvolvimento da
Diversificação Adequada da Economia de Macau»;
Optimização do «Plano de Apoio a Jovens Empreendedores»;
Recomendação de jovens de Macau para o Centro de
Incubação de Negócios para os Jovens do Interior da
China.

Passagem de Macau à 4.ª posição, de acordo com o índice de habitabilidade das cidades da
China de 2016, publicado pela Academia Chinesa de Ciências Sociais (quando no passado
não estava sequer incluída nas dez primeiras)

Protecção ambiental

Planeamento urbanístico

Publicação do «Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos (2017-2026)»

Realização do concurso internacional para a
elaboração do Plano Director de Macau;

Construção basicamente concluída da rede dos
gasodutos principais de gás natural no COTAI;

Conclusão do estudo do Plano do desenvolvimento articulado da Zona Leste de Macau;

Redução do prazo de inspecção obrigatória dos
veículos;

Planeamento aprofundado das Zonas B e E1
dos Novos Aterros.

Implementação de novas normas relativas aos
valores-limite das emissões de gases de escape
dos veículos.

