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De 2016 a 2018 decorreram os primeiros três anos da implementação do Plano Quinquenal de 
Desenvolvimento da RAEM. Com vista a acompanhar os trabalhos do ítem "Uma avaliação por 3 anos" 
do Plano Quinquenal do Estado, o Governo da RAEM procedeu a "Uma avaliação por trimestre" e a "Um 
resumo por ano". Com base nisto, vai proceder-se à avaliação intercalar do primeiro Plano Quinquenal 
de Desenvolvimento da RAEM. Através desta avaliação intercalar, sintetizar-se-ão as conclusões das 
experiências, optimizar-se-á a sua disposição, criando boas condições para a conclusão do primeiro 
plano quinquenal de desenvolvimento da RAEM. 

O desenvolvimento global do Plano Quinquenal da RAEM está a 
desenvolver-se de forma satisfatória (2016-2018)

Introdução

90,3%

Auto-avalização do Governo 

 Média da taxa de conclusão anual 
das acções relacionadas com o 

planeamento

85,6%

Avaliação da sociedade 

Taxa de satisfação 

92,7%

Avaliação dos terceiros 

Taxa de progresso sem 
sobressaltos do plano

Equipa de consultoria para o mecanismo de avaliação do 
Planeamento Geral

- Instituto de Estudos Nacionais da Universidade de Tsinghua

Avaliação global da implementação do Planeamento

Plano Quinquenal de Desenvolvimento da Região Administrativa 
Especial de Macau

A execução corre bem, expectativa superada.
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Nos últimos três anos, apesar da complexidade e da mutabilidade do ambiente interno e externo, 
a construção da RAEM enfrentou várias dificuldades e desafios. Com o apoio do Governo Central, a 
população de Macau tem vindo a trabalhar em conjunto, aproveitando as oportunidades e superando 
as dificuldades, concretizando, assim, o rumo geral da acção governativa do Plano Quinquenal 
de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Macau: “persistir num desenvolvimento 
conjunctural estável, dar prioridade aos projectos relacionados com a qualidade de vida da população 
e focar o equilíbrio e o desenvolvimento sócio-económico”. Concretizaram-se os objectivos de ficar 
"empenhados na procura de recuperação económica, estimulando o Produto Interno Bruto, para que 
volte a ter um crescimento positivo, mantendo em baixo nível a taxa de desemprego" e "conservar a 
estabilidade financeira". Realizaram-se também os objectivos relacionados com a elhoria da qualidade 
de vida da população. Tem-se registado um novo progresso no que diz respeito aos principais 
objectivos da boa governação social. Foram construídas bases sólidas para concretizar o objectivo de 
"transformar Macau num centro mundial de turismo voltado para o lazer, uma cidade com condições 
ideais de vida, de trabalho, de mobilidade, de passeio e de recreação, de avançado nível internacional".

Os resultados da auto-avaliação do Governo, da avaliação dos terceiros e da avaliação social são 
basicamente idênticos, enquanto a equipa de consultoria do mecanismo de avaliação do planeamento 
global dá uma elevada avaliação sobre a implementação dos primeiros três anos deste mesmo 
planeamento.

Alguns trabalhos que não atingiram as metas previstas reflectem-se principalmente no 
aperfeiçoamento das propostas de lei e na construção de obras. O Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM) está consciente de que existem insuficiências nas acções governativas 
e envidará todos os esforços para melhorar a situação, fortalecer a cooperação interdepartamental, 
reforçar a construção do regime, aperfeiçoando e optimizando os trabalhos de coordenação da 
produção legislativa; reforçar-se-á a comunicação entre as partes envolvidas no projecto e acelerar-
se-á a construção das infra-estruturas.

O País entrou numa nova era de construção e a RAEM está a entrar numa nova fase de 
desenvolvimento. o Governo da Região Administrativa Especial de Macau deve adoptar novas 
ideias, novas estratégias e novas medidas para concretizar os objectivos do Plano Quinquenal 
de Desenvolvimento da RAEM, promover a implementação dos diversos trabalhos prioritários da 
acção governativa, impulsionando a construção da RAEM para uma fase de desenvolvimento de 
alta qualidade e de elevado nível, evitando a procura unilateral da velocidade do desenvolvimento, 
promovendo, assim, o desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade.
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O Plano Quinquenal de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Macau tem como 
objectivos principais o desenvolvimento económico, a melhoria da vida da população e a boa governação 
social. Estes objectivos têm sido concretizados gradualmente entre 2016 e 2018. Vejam-se as situações 
concretas nos gráficos.

Execução dos principais trabalhos do Plano Quinquenal 
de Desenvolvimento da RAEM entre 2016 e 2018

1) Recuperação global da economia

O crescimento do PIB voltou a ser positivo

Taxa de crescim
ento real do P

IB

2014 

1.º tr
imestre

12,1%

-22,8%

-11%

5%

8,8%
11,4% 12,2%

7,9% 7,8%

2
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8
10
12
14
16

6 5,7%

-3,7%

-16,2%

-24,6%
-21,8%

-16,9%

-5,6%

2.º tr
imestre

3.º tr
imestre

4.º tr
imestre 2015 

1.º  trim
estre

2.º tr
imestre

3.º tr
imestre

4.º tr
imestre 2016  

1.º  tri
mestre

2.º tr
imestre

3.º tr
imestre

4.º tr
imestre 2017 

1.º  tr
imestre

2.º tr
imestre

3.º tr
imestre

4.º tr
imestre

9,3%

6%

1,9% 2,1%

2018 

1.º  tr
imestre

2.º tr
imestre

3.º tr
imestre

4.º tr
imestre

A taxa de inflação baixou significativamente

2014 2015 2016

6,05%
4,56%

2,37%
1,23%

2017

1
2
3
4
5
6
7

2018

3,01%

(Ano)

A taxa de desemprego global mantém-se 
em níveis baixos

1,7% 1,8% 1,9% 2,0%

1
2
3

2014 2015 2016 2017

1,8%

2018 (Ano)

2014 2015 2016 2018

15.000

18.000

19.000

18.000

16.000

18.000

20.000

2017

20.000

(Ano)

O salário médio mensal dos residentes de 
Macau aumentou de forma adequada

1.
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Execução dos principais trabalhos do Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM entre 2016 e 2018

Criação antecipada do Regime de Segurança Social de Dois Níveis

Estabilidade no investimento financeiro na Segurança Social, Bem-estar e Saúde e 
Educação

2) Melhoria contínua da qualidade de vida da população

Segurança social

Segurança Social
25,2%

Educação
14,9%

Bem-estar 
e Saúde
10,3%

Segurança Social
24,3%

Educação
13,9%

2017

48%

2016

Segurança Social
22,4%

Educação
14,5%

2018

46,1%

Proporção ocupada pelas despesas funcionais da 
Educação nas despesas financeiras do Governo
Proporção ocupada pelas despesas funcionais da 
Segurança Social nas despesas financeiras do 
Governo
Proporção ocupada pelas despesas funcionais do 
Bem-estar e Saúde nas despesas financeiras do 
Governo

Bem-estar 
e Saúde

9,8%

Bem-estar 
e Saúde

9,2%

Ano de 2011

O primeiro nível do 
regime da 
segurança social 
entrou em vigor em 
2011

Ano de 2017 
(Meta antecipadamente atingida)

O Regime de Previdência Central 
não Obrigatório foi aprovado na 
especialidade pela Assembleia 
Legislativa em 31 de Maio de 
2017, tendo entrado em vigor em 
1 de Janeiro de 2018.

Meta para 2020

Conclusão da criação 
do segundo nível do 
"Regime de Previdên-
cia Central não 
Obrigatório”

Expectativa
superada

50,4%
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Esforço para melhorar o nível da educação

A proporção dos médicos, enfermeiras e camas por mil cidadãos mantém-se 
estável.

Assistência 
médica

Educação

Aumento gradual em relação à taxa de cobertura da pensão de velhiceSegurança 
Social

34,33%
36,51%

2016 2017

2018

92,5%

2016 2017

93,7%93,9%

2018

38,1%

90%

Aumento da percentagem dos cidadãos-trabalhadores que concluíram o 
ensino superior em relação ao número total dos cidadãos-trabalhadores.

A taxa grossa de ingresso nas escolas secundárias mantém-se em 
mais de 90%.

Proporção de médicos 
por cada mil habitantes 

Proporção de enfermeiros
por cada mil habitantes 

Proporção de camas hospitalares
por cada mil habitantes

2016 2017 2018

2,7

3,6

3

2,6

3,7

3

2,6

3,7

3,1

Meta para 
2020

2,6

4,0

4,4

2016: 71,79%

2017: 72,3%

Meta para 2020: 73,55%

2018: 72,47%
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Execução dos principais trabalhos do Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM entre 2016 e 2018

Implementação sólida da Protecção AmbientalProtecção 
Ambiental

Trabalhos de arborização urbana desenvolvidos de forma ordenada.Protecção 
Ambiental

92%
92%

98%

2018：50%

2017：50%

2016：50%

2018：100%

2017：100%

2016：100%

100% 100% 100%

2016 2017 2018

2018

2016

2017

Meta para 2020: 
atingir entre 92% e 95%

Macau

Ilhas

Meta para 2020: 60%

Meta para 2020: 100%

A proporção dos dias em que o nível da qualidade do ar é bom ou 
normal em relação ao ano inteiro mantém-se em mais de 90%

A taxa de tratamento das águas residuais urbanas mantém-se estável

A taxa de tratamento não-nocivo dos resíduos domésticos mantém-se 100%

683 novas árvores plantadas em 2016

637 novas árvores plantadas em 2017

218 novas árvores plantadas em 2018

Trabalhos de arborização urbana desenvolvidos de forma ordenada
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Meta: em média 3.000 por ano

2018

2018

20172016

2016 2017

2016 2017 2018

Novas árvores 
plantadas: 3.400

Volume da transformação silvícola

Quantidade de árvores plantadas na
Transformação silvícola

1 hectare 5 hectares no total1 hectare

2020

5.000 no total

 2020

Meta: em média 1 hectare por ano

Meta: em média 1.000 por ano

1 hectare

1.0001.000 1.000

Novas árvores 
plantadas: 3.000

Novas árvores 
plantadas: 3.300

3) Progresso Estável da Boa Governação Social

Transformação silvícola segundo a classificação da floresta

Quantidade de mangues vermelhas novamente plantadas por ano no 
manguezal litoral

Trabalhos essenciais para a boa 
governação social

São revistos, na totalidade, 10
organismos consultivos e promovidos 
os respectivos trabalhos de 
reordenamento.

Situação da execução dos trabalhos 
entre 2016 e 2018

De 2016 a 2020, pretender-se-á, 
anualmente, proceder à revisão 
de 1 a 2 organizações consultivas 
de áreas políticas e proceder ao 
reordenamento conforme a 
necessidade.

Objectivos a concretizar em 2020

Implementação da optimização da 
organização consultiva

É promovido, de forma ordenada, o 
reordenamento da estrutura 
funcional da segunda fase e 
continuou-se a acompanhar a 
reestruturação ou fusão dos serviços 
das áreas económica, financeira, de 
obras públicas e de segurança.

As opiniões dos cidadãos sobre os 
serviços públicos dos diversos 
serviços públicos foram, periodica-
mente, recolhidas pelas instituições 
académicas de terceiros, efectuando 
uma avaliação contínua da 
qualidade dos serviços públicos.

Concluir-se-á plenamente em 2019 
o plano de reorganização das 
funções da segunda fase. Em 2020, 
em resposta às necessidades da 
nova geração do Governo, 
concluir-se-á a revisão da estrutura 
orgânica do Governo e apresen-
tar-se-á uma nova proposta de 
reestruturação orgânica.

A avaliação da qualidade dos 
serviços públicos dos Serviços 
será efectuada de forma constan-
te num período de dois anos e 
será concluída em 2019, 
totalizando 100%. Em 2020, será 
elaborado um enquadramento 
para a avaliação do desempenho, 
de acordo com as directrizes da 
nova geração do Governo.

Reorganização das funções da 
estrutura da Administração Pública

Implementação da introdução do 
mecanismo de avaliação dos 
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Concluíram-se os trabalhos de aterro da Zona A dos Novos 
Aterros em Dezembro de 2007.

Promoção ordenada da canalização nº 4 da água bruta

O Governo da RAEM irá ter como prioridade da acção governativa o melhoramento da qualidade 
de vida da população e continuará a optimizar as obras relacionadas com a vida da população, com vista 
a promover o seu bem-estar. Empenhar-se-á na promoção da construção das infra-estruturas prioritárias 
da cidade, no sentido de aperfeiçoar constantemente os seis  mecanismos eficientes de longo prazo, 
nomeadamente do sistema de segurança social, da habitação, da assistência médica, da educação, 
da formação de recursos humanos e da prevenção e redução de desastres, concretizando, assim, o 
objectivo de desenvolvimento para a população e partilha de resultados.

1.Acções prioritárias para o 
desenvolvimento urbano

Enfoque nas obras relacionadas com a vida da 
população

2.

1) Novos avanços nas diversas obras prioritárias

Lançamento do troço/segmento na China Interior: 98,5%

Lançamento do troço/segmento em Macau: 49%
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Execução acelerada das obras da Linha da Taipa do Metro 
Ligeiro

Conclusão da construção do novo Mercado Abastecedor para 
a primeira fase do projecto do Novo Acesso Transfronteiriço entre 
Guangdong e Macau e da respectiva mudança de instalações

2. Acções prioritárias para a 
construção do tráfego

A 1ª fase da construção do Centro Modal 
de Transportes da Estrada Governador Albano 
de Oliveira foi concluída e a “Lei do sistema 
de transporte de metro ligeiro” foi aprovada na 
generalidade pela Assembleia Legislativa em 16 
de Outubro de 2018.

A construção da estrutura principal 
das 11 estações da Linha da Taipa 
está praticamente concluída

Conclusão básica da obra de 
construção do viaduto com 
comprimento total de 9,3 km

Um total de 110 carruagens 
chegadas a Macau em 2018

(Novo Mercado Abastecedor de Macau)
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Os trabalhos iniciais do projecto da 4ª Ligação Rodoviária Marítima entraram na fase final e foi 
apresentado ao Governo Central um estudo complementar de viabilidade da obra.

Foi elaborado o projecto de ampliação da Central de Incineração 
de Resíduos Sólidos.

Optimizar-se-á a Estação de Tratamento de Águas Residuais 
da Península de Macau e vai iniciar-se o estudo prévio do projecto 
da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais da ilha 
artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e das suas instalações 
complementares.

Implementação empenhada do "Projecto de Melhoramento das 
Infra-estruturas do Sistema de Saúde"

As fundações em estacas dos 6 blocos da 1ª fase do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas 
já foram concluídas, tendo sido iniciadas as obras de construção da cobertura superior do Edifício do 
Instituto de Enfermagem.

A demolição da 1ª fase do edifício do internato complementar de saúde pública foi concluída e os 
trabalhos de demolição da 2ª fase encontravam-se já concluídos em Janeiro de 2018.

3. Acções prioritárias para a 
protecção ambiental

4. Acções Prioritárias do 
Sistema de Saúde

Até 2020
Meta (taxa de 
conclusão): 80%

Até 2018
Taxa de 
conclusão: 51%

Taxa de conclusão do "Projecto de Melhoramento das 
Infra-estruturas do Sistema de Saúde”
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Resultados revelados do "Sistema de Videovigilância em 
Espaços Públicos" 

5. Acções Prioritários de 
Segurança Urbana

CCTV Instalação planeada de 219 unidades,
todas realizadas

Instalação planeada de 
601 unidades, todas realizadas

Instalação planeada de 800 unidades, 
nas quais cerca de 160 instaladas

1.a fase 

2.a e 3.a fases

4.a fase
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(1) Regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios 
aprovado em 25 de Maio de 2018, na generalidade, pela 
Assembleia Legislativa;

(2) Alteração à Lei da habitação económica aprovada na 
generalidade pela Assembleia Legislativa em 13 de Novembro de 
2018;

(3) Regime Jurídico da Habitação Social  aprovado na 
generalidade pela Assembleia Legislativa a 7 de Novembro de 
2017.

Conclusão ordenada das novas habitações públicas

A conclusão das 6 obras de habitação pública proporcionou 
um total de 4.922 fracções de habitação pública.

1. Promoção da revisão da 
proposta de lei intitulada 
"Projecto de Habitação 
Importante”

2. Aceleração da construção 
de habitação pública

3. Aperfeiçoamento das Instalações de Apoio à Habitação Pública

Centro Comercial de Seac Pai Van
Início da operação no 1º trimestre 
de 2018

Centro de Actividades de Seac Pai Van
Aberto a partir de 15 de Junho de 2018

(2) Promoção gradual da política de habitação e da construção de habitação 
pública

Localização

Edifício do Bairro da Ilha Verde (habitação 
económica)
Edifício Cheng Tou (habitação económica)
Edifício Fai Ieng (habitação económica)
Edifício Iat Fai da Taipa (Habitação Económica)
Edifício Cheng I (habitação económica)
Edifício Iat Seng (habitação social)

Total:

Quantidade (unidade)

2.356

378
436
288
770
694

4.922

Novos empreendimentos de habitação pública
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4. Aperfeiçoamento do 
planeamento urbanístico

5. Criação de Reserva de 
Terrenos

Foi iniciada a elaboração do plano geral de Macau.

Foi realizada a elaboração dos "Estudos Estratégicos para o 
Desenvolvimento Urbano da RAEM (2016-2030)”. A “Lei de bases de 
gestão das áreas marítimas” entrou em vigor em 24 de Julho de 2018.

Foi criado o Conselho de Renovação Urbana para apoiar a 
elaboração da política de renovação urbana.

Elaboração de diplomas legais relativos à renovação urbana.  
Em 11 de Dezembro de 2018, foi aprovado na generalidade pela 
Assembleia Legislativa o Regime jurídico de habitação para alojamento 
temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana.

Foi promovida a capacidade de reordenamento do sistema de 
drenagem urbano e a construção da comporta de água, tendo sido 
concluída, em Fevereiro de 2018, a obra de reordenamento da rede de 
drenagem da Avenida de Kwong Tung. Concluiu-se a obra de corte de 
águas pluviais na Taipa Grande; foi apresentado o relatório da primeira 
fase do “Estudo de Viabilidade de Barragem de Maré no Porto Interior 
- Prospecção Geotécnica e Estudo Temático”.

Em 2018, a reserva de terrenos totalizou 24 terrenos, com uma 
área total de 124.841 m2.
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2018
Meta para 2020

2017
2016

588
700

578
558

Crescimento negativo do número de veículos motorizados1.Efeito positivo no 
controlo de veículos

Concretizar-se-á a implementação dos novos padrões de emissão de gases poluentes de 
escape dos veículos em circulação e encurtar-se-á o período de inspecção dos veículos.

Aumento do nível dos serviços de autocarros

2. Empenho no Aumento dos Serviços de 
Transportes Públicos

(3) Implementação de Objectivos para o Melhoramento do Tráfego

Média de passageiros por dia (mil)

Expectativa
superada

-0,6%
-3,6%

3,9%
5,3% 4,9% 5,4%

3,9%

0,6%

Meta para 2020: 
inferior a 3,5%

5,0%
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Todos os 100 táxis especiais já entraram em funcionamento

Aplicação lançada para 
equipamentos móveis 

"Localização dos Autocarros”

Entrada em funcionamento 
do Terminal Marítimo da 

Taipa

58%2018
Meta para 2020

2017
2016

Percentagem de autocarros livres de barreiras arquitectónicas

30

32

9

5

2018

Meta para 2018

2017

2016

Sinal electrónico das paragens de autocarro (Unidades)

Expectativa
superada
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Alargamento da rede pedonal

Concluída e aberta a emprei tada de 
construção das escadas rolantes da Rua da 
Surpresa e da passagem superior para peões da 
Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó.

Entrou em funcionamento a passagem 
superior para peões na Avenida Doutor Mário 
Soares.

O passeio pedonal entre o Jardim do 
Lago e as Casas-Museu da Taipa entrou em 
funcionamento.

Procedeu-se ao reordenamento e  à 
optimização do terminal paisagístico e do espaço 
público envolvente da Colina da Taipa Pequena, 
criando-se novos elevadores turísticos, cujas 
obras já se encontram concluídas e entraram em 
funcionamento.

Foi concluída a obra de melhoramento 
da passagem superior para peões da Avenida 
do Comendador Ho Yin e a sua reabertura. 
Foi instalado um elevador no ponto de acesso 
da passagem super io r  para  peões,  com 
vista a optimizar o ambiente sem barreiras 
arquitectónicas e as instalações de passagem 
superior para peões.

Foi aberta a reparação da passagem 
superior para peões no cruzamento da Avenida 
de Artur Tamagnini Barbosa com a Rua Marginal 
do Canal das Hortas.

Foi totalmente concluída a obra do Plano 
de Embelezamento da Rua da Encosta e de 
Construção dos Acessos Pedonais de Ligação 
entre o ZAPE e a Colina da Guia.

Foi realizada a conclusão do Estudo de 
Viabilidade do Sistema Pedonal ao Redor da 
Colina da Guia, e foram realizados trabalhos 
de avaliação das influências ambientais dos 
respectivos projectos.

Foi optimizado o projecto do corredor aéreo 
de Guimarães na Taipa.

Foi lançado o sistema pedonal e o mapa 
dos percursos pedonais, criando a página 
electrónica temática dos roteiros.
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O governo da RAEM e o grupo Alibaba 
assinaram o acordo de estrutura de cooperação 
estratégica para a construção da c idade 
inteligente, aproveitando as capacidades técnicas 
mais avançadas de Alibaba, como computação 
em nuvem e aplicação de mega-dados, abrindo 
novos passos para a construção de uma cidade 
inteligente em Macau. A "Computação em nuvem" 
entrou em funcionamento em Setembro de 
2018, dando mais apoio ao trânsito inteligente, 
ao turismo inteligente, à saúde inteligente e aos 
assuntos intelectuais.

1. Construção da estratégia de desenvolvimento de uma cidade inteligente

2. Empenho em promover a construção 
das infra-estruturas na cidade inteligente

(4) Implementação preliminar das bases importantes para a construção de uma 
cidade inteligente

Foi alargada a cobertura do WiFi, ajustando 
o novo programa de pontos de serviço do 
"WiFi GO" para o programa de impulsionar as 
instituições de Macau a aderirem ao "FreeWiFi.
MO", proporcionando ao público serviços WiFi 
gratuitos em mais locais. Até ao final de 2018, 
existiam 438 postos de serviço.
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Foi lançada a "Base de Dados Estatísticos dos Visitantes" para criar condições para a criação de 
um turismo inteligente.

Foi iniciado o plano piloto de acesso mútuo de processos clínicos nas instituições de saúde 
do Governo e nos hospitais privados, estabelecendo a base para a criação de um sistema de saúde 
inteligente. Até ao final do ano de 2018, 21.105 pessoas inscreveram-se para participar no respectivo 
plano.

3. Assuntos do Governo Inteligente

4. Turismo Inteligente

5. Saúde Inteligente

102 itens totalizados

49 itens totalizados

2018

2016 2017 2018

Taxa de conclusão: 90,5%

2018

2018

2017

10 itens totalizados

 Meta: 42 itens totalizados até 201918 itens totalizados

38 itens totalizados

 Meta: 112 itens totalizados até 2019

166 itens totalizados 226 itens totalizados

Taxa de conclusão: 201,8%

27 itens totalizados 64 itens totalizados

 Meta: 77 itens totalizados até 2019

82 itens totalizados

Taxa de conclusão: 106,5%

22 itens totalizados 144 itens totalizados

Taxa de conclusão: 411,4%

 Meta: 35 itens totalizados até 2019

Número dos projectos concluídos de construção básica do Planeamento Geral 
do Governo Electrónico

Número total de projectos electrónicos de diferentes graus de serviços 
públicos de alto uso

Número total de projectos globalmente digitalizados do serviço público de alto 
uso

Número total de projectos parcialmente digitalizados do serviço público de alto 
uso

Expectativa
superada

Expectativa
superada

Expectativa
superada
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Foi aumentado o padrão de utilização de óleos de automóveis.

Foi lançado o Planeamento de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau (2017-2026).

Foi promovida a criação de um sistema de operação e fiscalização da transferência de veículos 
usados e abandonados para outras zonas. Após a coordenação com os serviços competentes 
de supervisão do Interior da China, em Agosto e Setembro de 2018, foi concluída a transferência 
experimental inter-regional de 2 lotes, respectivamente, com 300 (150 por lote) motociclos abatidos.

Os respectivos trabalhos ulteriores continuarão a ser desenvolvidos.

Foi promovida a criação de um plano de tratamento de materiais inertes resultantes da demolição 
de construções e foi incentivada a produção legislativa do "Regime de Gestão de Resíduos de Materiais 
de Construção” e das "Restrições ao Fornecimento de Sacos de Plástico”. Foram concluídas as obras de 
construção da rede de dutos principais na Taipa.

1. Promoção activa da redução de emissões e dos resíduos

Promoção activa da utilização de veículos eléctricos

(5) Implementação contínua dos principais indicadores da protecção ambiental

71

121

122

200

2018
Meta para 2020

2017
2016

Número dos pontos de carga nos parques de estacionamento 
públicos (Unidades)



Avaliação Intercalar do Plano Quinquenal de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Macau 
(2016-2020) (Execução de 2016-2018)

24

2. Concretização 
ordenada dos trabalhos de 
arborização da cidade

Entrada em funcionamento do Centro de Reciclagem dos 
Recursos de Espaços Verdes 

Concretização da Estratégia de Arborização Tridimensional

50

Foi promovido o projecto de reconstrução das zonas húmidas de água doce de Seac Pai Van, 
tendo sido construídos 7 reservatórios de terras húmidas e realizados os trabalhos preparatórios para a 
recolha dos tipos de espécies.

Foi elaborado o "Projecto paisagístico e ecológico da Linha da Taipa do Metro Ligeiro de Macau 
- Planeamento Geral e Design Conceptual", para preparar a arborização do traçado do Metro Ligeiro 
na Taipa de cerca de 9,3 quilómetros, iniciando-se em 2018 os trabalhos de restauração dos espaços 
verdes.

2018
2017

2018
2017

5.127

4.086

4.518

Volume dos resíduos vegetais tratados das zonas verdes do Centro 
de Reciclagem dos Recursos de Espaços Verdes (toneladas)

Volume de fertilizantes produzidos no Centro de Reciclagem dos 
Recursos de Espaços Verdes (toneladas)

5 novos andaimes 
verdes no total

12 novos andaimes
verdes no total

64

56

50

2018

15 ou mais novos andaimes verdes no total

19 novos andaimes
verdes no total

2018

Meta para cada ano

2017

Plantação de flores de observação e pontos aromáticos

Aumento do número de andaimes verdes

Expectativa
superada

Expectativa
superada
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Em 2017, criou-se a Comissão para a 
Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes 
Catást ro fes e  o  seu Acompanhamento e 
Aperfeiçoamento, e concluiu-se, com o apoio da 
equipa de especialistas da Comissão Nacional 
para Redução de Desastres, o "Relatório de 
Trabalho do Grupo de Especialistas sobre a 
avaliação dos danos causados pela passagem do 
tufão Hato em Macau com o auxílio da Comissão 
Nacional da China para Redução de Desastres". 
Foi estabelecido um mecanismo eficiente de longo 
prazo para a prevenção e redução de desastres 
e os respectivos trabalhos foram verificados em 
2018, no que respeita à prática da resposta ao 
tufão severo"Mangkhut”.

Concluiu-se a elaboração do "Plano decenal 
de prevenção e redução de desastres em Macau 
(2019-2028)” e do "Relatório do Plano geral da 
comporta de retenção de marés e do sistema de 
escoamento de agua na zona marginal do Porto 
Interior de Macau".

Foi elaborado o "Plano de evacuação das 
zonas baixas em situações de tempestades 
durante a passagem de tufão ou em situações 
de ameaça de risco colectivo", com a realização 
de vários ensaios de salvamento de emergência, 
incluindo o Exercício de tufão "Peixe de Cristal", 
bem como simulacros de evacuação, entre outros.

Foram instalados em Macau 17 Centros de 
Acolhimento, 4 Pontos de Conjuntura / Pontos 
de evacuação de emergência; instalaram-se 
sistemas de alarme da protecção civil nos três 
pontos mais altos e nas zonas baixas de Macau.

Foi revista a classificação dos tufões e das 
tempestades, elevando a sua capacidade de 
alerta prévia aos tufões e às tempestades, entre 
outros.

1. Aumento da capacidade de resposta às 
grandes catástrofes

Iniciou-se a construção da terceira ligação 
viária entre a rede eléctrica de Macau e a rede 
eléctrica do Sul da China, no sentido de melhorar 
a capacidade de prevenção de calamidades na 
rede eléctrica de Macau. Foram aumentados 
os critérios de segurança das construções 
e definidos os "Critérios de concepção das 
instalações de abastecimento de energia eléctrica 
a novos edifícios" e o “Guia para a Concepção 
das Janelas de Vidro nos Edifícios”.

Construiu-se no Porto Interior uma nova 
casa-bomba, estudou-se o projecto de aumento 
do dique costeiro ao longo da costa, no sentido 
de verificar e solucionar todos os problemas 
relacionados com as bocas de esgoto e as 
válvulas de esgoto, de modo a fazer a reparação 
e a instalação atempada de válvulas para evitar o 
refluxo da água do mar.

Foi intensificada a comunicação com o 
Interior da China e promovida a construção das 
comportas móveis de retenção.

(6) Implementação contínua da construção de uma cidade segura
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Meta para
cada ano

2018
2017
2016

2 actualizados
3

2

4

3. Promoção do Fortalecimento das Forças 
Policiais

Com o objectivo de criar um sistema de 
segurança cibernética e construir um centro de 
segurança cibernética, a "Lei da Cibersegurança” 
foi aprovada na generalidade pela Assembleia 
Legislativa a 18 de Outubro de 2018.

4. Aumento da Capacidade de Prevenção e 
Controlo da Segurança Alimentar

2. Manutenção da Segurança da Cidade

No dia 23 de Maio de 2017, entrou em 
funcionamento o novo Centro Operacional 
da Protecção Civil, melhorando a capacidade 
conjunta da resposta a emergências.

Foi realizada a aquisição de equipamentos 
de emergência e a realização regular de ensaios, 
incluindo exercícios de chuvas intensas, de 
protecção civil, de incêndio ou de emergência, de 
evacuação, exercícios conjuntos de salvamento 
marítimo e de combate ao terrorismo, entre 
outros.

De um modo geral, a segurança de Macau 
mantém-se estável e com bom controlo da 
criminalidade.

Foi reforçada a gestão de segurança das 
águas marítimas, aumentando o número dos 
equipamentos de alta tecnologia dos barcos. 
Foram acrescentadas três bases de operação 
marítima, concretizando-se o planeamento 
da operação permanente de "meia hora de 
resposta".

Número dos critérios definidos e actualizados de 
segurança alimentar

Expectativa
superada
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As obras de remodelação da Biblioteca de 
Seac Pai Van foram iniciadas no 2º trimestre de 
2018.

Foram acelerados os trabalhos de abertura 
das propostas da nova Biblioteca Central. Entrou 
em funcionamento a nova Biblioteca do Patane.

Promoveu-se a construção da Rua das 
Estalagens nº 80 para servir de sala de exposição 
permanente.

Deu-se início aos trabalhos relativos à 
criação da Casa Memorial de Xian Xing Hai, 
tendo sido concluídos os trabalhos de restauro e 
de consolidação do referido edifício, promovendo, 
de forma ordenada, os trabalhos de revitalização 
e de aprofundamento da concepção do projecto.

1. Aceleração da 
Construção da Cultura

(7) Aprofundamento estável dos principais indicadores para a construção de uma 
cultura humanista

2016 6

11

11

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2016 63

71

Número de censos dos bens imóveis de património cultural 
(Unidades)

Número de censos dos patrimónios culturais intangíveis (Unidades)

Número dos bens imóveis seleccionados após o censo dos 
patrimónios culturais (Unidades)
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Progresso da Política de Juventude

2. Aumento da Qualidade e do Nível de Trabalho dos Jovens

90%2016

2018 93%

92%

Meta para 2020

2017

95%

Número dos jovens participantes no Programa de aprendizagem e 
de intercâmbio da Pátria "Mil Talentos" 

Coordenação dos trabalhos juvenis

Reforçou-se o planeamento global e o desenvolvimento coordenado dos trabalhos juvenis. 
Em 2018, realizaram-se 691 actividades juvenis, incluindo 66 “Diálogos entre jovens, secretários e 
directores”. No cômputo geral das actividades da juventude, tem sido continuamente aumentada a 
percentagem das “actividades relacionadas com o ensino sobre situações nacionais e regionais”, 
fazendo com que estas tenham ocupado respectivamente 50% e 30% ou mais dos trabalhos juvenis. As 
actividades juvenis tornaram-se mais diversificadas, específicas e adequadas e foram melhoradas na 
quantidade e na qualidade. Os mais jovens foram beneficiados por este aprofundamento dos trabalhos 
juvenis.
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Programa "Mil Talentos" implementado de forma ordenada

Com base no programa "Mil Talentos", foi criada, em 2 de Abril de 2017, a "União Mil Talentos", 
para de melhor forma reunir os formandos que participam no Programa "Mil Talentos". Foram criados 
cinco grupos de trabalho na União, nomeadamente o Grupo para os Assuntos Juvenis, o Grupo de 
Acompanhamento dos Serviços Comunitários, o Grupo Promotor da Cultura, o Grupo Criativo de 
Multimédia e o Grupo de Planeamento e Organização de Actividades. Estes grupos organizaram 
diversas actividades em torno dos respectivos temas, incluindo salão de mesas redondas, actividades de 
formação, intercâmbio de visitas, entre outras.

Total de 3.318 pessoas formadas2018
2017
2016

Total de 2.027 pessoas formadas

Total de 984 pessoas formadas

Número dos jovens participantes no Programa de aprendizagem e 
de intercâmbio da Pátria "Mil Talentos" 
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Ano lectivo 2018/2019

Ano lectivo 2017/2018

Ano lectivo 2016/2017

Ano lectivo 2018/2019

Ano lectivo 2017/2018

Ano lectivo 2016/2017

Meta para 2020: 80% ou mais

Meta para 2020 : 80% ou mais

90,6%

90,6%

86,5%

90,5%

90,5%

87,8%

Prática da igualdade na educação 

1. Progresso contínuo do ensino não superior

(8) Fruição dos resultados dos princípios da Prosperidade de Macau e Apoio à 
Educação

Taxa de cobertura para alunos com escolaridade gratuita

Taxa de cobertura das escolas de escolaridade gratuita

Expectativa
superada

Expectativa
superada
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2016: 76%

2017: 78% 2018: 83%

Meta para 2020: superior a 90%

Foi promovida a revisão do diploma legal relativo à educação técnico-profissional, tendo sido 
concluída a consulta pública sobre o "Regime do Ensino Técnico-Profissional” de Junho a Julho de 2018.

Foi promovida a revisão do "Regime Educativo Especial”, optimizando as diversas políticas e 
medidas deste tipo de ensino.

Promoção da construção do sistema jurídico

Taxa de conclusão do "Planeamento para os Próximos Dez Anos 
para o Desenvolvimento do Ensino Não Superior (2011 a 2020)"

Melhoramento da qualidade pedagógica das escolas

As "Exigências das competências académicas básicas do ensino secundário geral” e as 
"Exigências das competências académicas básicas do ensino secundário complementar” foram 
promulgadas no ano lectivo 2017/2018, iniciando-se no primeiro ano do ensino secundário geral e no 
primeiro ano do ensino secundário complementar.

Realizou-se o relatório sobre o "Resumo dos resultados da avaliação geral das escolas" e o 
seminário de "Auto-avaliação das escolas", com o objectivo de realizar um projecto piloto em 2018, em 
conjugação com a avaliação geral das escolas avaliadas no exterior.
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Foi reforçado o ensino das línguas chinesa e 
portuguesa.

O Plano de Desenvolvimento Escolar 
classifica os cursos de português como "projectos 
prioritários de financiamento", fixando o limite 
mínimo de horas totais para a abertura de cursos 
de português nas escolas particulares.

Optimização da construção das instalações 
escolares

Foram p laneados  os  te r renos  e  as 
instalações pedagógicas existentes, promovendo 
a construção, ampliação e reconstrução das 
instalações escolares, melhorando os respectivos 
trabalhos de relocalização das escolas do pódio. 
Até ao final de 2018, já foram três as escolas que 
se deslocaram dos edifícios de pódio e foram 
assinadas as cartas de intenção com 4 entidades 
de ensino. O Governo continua a promover os 
respectivos trabalhos, procurando a assinatura da 
carta de intenção com mais entidades titulares, 
através da ampliação das instalações da escola, 
da concessão do terreno para a educação do 
Canídromo e do terreno para a educação da Zona 
A dos Novos Aterros Urbanos.

Ensino da língua portuguesa mais popularizado

Aumento do nível de ensino do Mandarim

Ano lectivo 2018/2019
Foram enviados 13 professores de língua portuguesa a 
31 escolas para leccionar cursos de língua portuguesa.
Participação de 2.500 alunos no curso.

Ano lectivo 2018/2019
Candidatura de 71 professores e 553 estudantes ao 
Teste de Proficiência em Mandarim
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Pré-licenciatura

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Total

Nível 
académico

2016
(Atribuição de subsídios para o 

ano lectivo 2015 / 2016)

2017
(Atribuição de subsídios para o 

ano lectivo 2016 / 2017)

2018
(Atribuição de subsídios para o 

ano lectivo 2017 / 2018)

2.549

26.086

2.995

438

32.068

7,65 milhões

78,3 milhões

8,99 milhões

1,31 milhões

96,2 milhões

3.359

26.837

3.288

502

33.986

10 milhões

80,5 milhões

9,86 milhões

1,51 milhões

102 milhões

3.768

26.061

3.486

473

33.788

11,3 milhões

78,1 milhões

10,4 milhões

1,41 milhões

101 milhões

Número de 
beneficiários 

Número de 
beneficiários 

Número de 
beneficiários 

Montante total 
do subsídio 

(MOP)

Montante total 
do subsídio 

(MOP)

Montante total 
do subsídio 

(MOP)

Reforço da criação dos regimes

Em Julho de 2017, o "Regime do Ensino 
Super ior"  fo i  aprovado na especia l idade 
na  Assemble ia  Leg is la t i va ,  p romovendo 
ordenadamente os t rabalhos legis lat ivos 
relativos aos diversos diplomas complementares, 
concluindo a elaboração das "Orientação 
sobre a Revisão dos Cursos” e aperfeiçoando 
continuamente as instruções de avaliação de 
várias categorias.

Em 2018, foi criado o Fundo do Ensino 
Superior e o Conselho de Educação para o 
Ensino Superior, com vista a estabelecer uma 
base importante para o desenvolvimento do 
ensino superior de Macau.

Planeamento de desenvolvimento a longo 
prazo

Criaram-se grupos especializados sob o 
Conselho de Ensino Superior para promover a 
elaboração do planeamento do desenvolvimento 
do ensino superior a médio e longo prazo. 

Implementação das medidas de apoio

Deu-se continuidade ao "Apoio financeiro 
para o desenvolvimento profissional dos docentes 
e investigadores das instituições de ensino 
superior de Macau".

Foi implementado o "Plano de Apoio 
Financeiro para Actividades de Estudantes de 
Ensino Superior".

2. Aumento constante da 
qualidade do ensino superior

3. Elevação contínua da qualidade 
de formação de talentos

201820172016

96 milhões 102 milhões 101 milhões

Atribuiu-se “subsídio para aquisição de material 
escolar” aos alunos de Macau que frequentem 

cursos de ensino superior (MOP)

Elaborou-se o "Plano de formação de 
talentos de Macau a médio e longo prazo - Plano 
de Acção Quinquenal", promovendo de forma 
ordenada os trabalhos de formação de talentos.

Criou-se o sistema de informação de 
talentos e lançou a versão optimizada do sistema 
de registo de dados de talentos.

Lançou-se o “Programa de Estimulo à 
Formação e aos Exames de Credenciação dos 
Quadros Qualificados”.

Concluiu-se o estudo sobre a procura de 
talentos nas seguintes sete indústrias principais: 
Indústrias do jogo, retalho, hotelaria, restauração, 
convenções e exposições, finança e construção. 
Os resultados de estudo já foram publicados no 
sítio oficial da Comissão de Desenvolvimento de 
Talentos.

Atribuição de subsídios para a aquisição de materiais escolares aos alunos de Macau que frequentam cursos 
do Ensino Superior


