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Visão geral da empresa
Macau Renovação Urbana, S.A. (adiante designada por Sociedade), organismo incumbido da 

renovação urbana de Macau, tem desde o início oficial da sua actividade em Maio de 2019, 

coordenado e promovido de uma forma ordenada e gradual os projectos de renovação dos 

bairros antigos. Em 2020, a Sociedade promoveu com empenho estudos sobre a renovação 

urbana dos “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro Iao Hon”, o projecto de habitação para 

alojamento temporário e de habitação para troca no Lote P sito nos Novos Aterros da Areia 

Preta, bem como a concretização da construção do “Novo Bairro de Macau” em Hengqin.
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Em 2020, a Sociedade deu início ao estudo 

do primeiro projecto de renovação urbana, 

tendo encarregado uma equipa de estudo 

com vasta experiência para proceder à 

recolha das opiniões e sugestões dos 

proprietários e dos residentes dos “Sete 

Conjuntos de Prédios do Bairro Iao Hon” 

sobre a reconstrução dos bairros antigos, 

que servirão como dados fundamentais 

na  promoção da renovação urbana. 

A Sociedade,  at ravés da d ivu lgação 

multimédia, recolheu os contactos de mais 

de metade dos proprietários, tendo-os 

contactado para mais encontros de modo 

a impulsionar, de uma forma gradual, a 

renovação urbana por zonas dos conjuntos 

de prédios.

D e  m o d o  a  c o r r e s p o n d e r  a o 

desenvolvimento da renovação urbana, a 

Sociedade delineou de forma ordenada, 

em 2020, o aproveitamento dos terrenos 

do projecto do Lote P sito nos Novos 

Aterros da Areia Preta e a concepção do 

projecto de habitação para alojamento 

temporário e habitação para troca, cujo 

conteúdo foi detalhadamente apresentado 

ao Conselho de Planeamento Urbanístico e 

sido posteriormente aprovado pelo mesmo 

Conselho. Os concursos públicos para o 

projecto do Lote P foram sucessivamente 

lançados,  de forma a permit i r  que a 

construção seja iniciada o mais brevemente 

possível após a obtenção do terreno 

pela Sociedade, de forma a poder alojar 

temporariamente as pessoas afectadas 

pela renovação dos bairros antigos e 

os anteriores compradores do edifício 

em construção “Pearl Horizon” poderem 

escolher e adquirir. 

A Sociedade, em art iculação com as 

políticas da Região Administrativa Especial 

de Macau (adiante designada por RAEM), 

está a impulsionar a concretização de um 

projecto cívico chave – o “Novo Bairro 

de Macau” em Hengqin, incluído nas 

“Linhas Gerais do Planeamento para 

o  Desenvo lv imento  da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau”. Em Abril 

de 2020, os representantes de Zhuhai e 

Macau assinaram o “Contrato de Cessão do 

Direito de utilização do Terreno Estatal para 

Construção”. A Sociedade encarregar-se-á 

da construção de uma comunidade cívica 

multidisciplinar integrada que reunirá as 

funções de habitação, educação, cuidados 

de saúde, entre outras. A Sociedade 

também assinou, no mesmo mês, um 

acordo de cooperação com uma instituição 

bancária para financiar o desenvolvimento 

do projecto.

Para o desenvolvimento do projecto foi, 

seguidamente, constituída a Sociedade 

de Desenvolvimento do Novo Bairro de 

Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada (adiante 

designada por Sociedade de Projecto). A 

concepção e o planeamento do projecto, 

bem como as obras de prospecção do 

terreno, encontram-se já concluídas e a sua 

construção foi plenamente iniciada no final 

do ano, proporcionando mais uma opção 

de aquisição de imóveis aos residentes de 

Macau.

1.1 Retrospectiva das actividades do ano
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1.2 Estrutura Orgânica

A Sociedade, constituída de acordo com a 

lei comercial e os Estatutos da Sociedade, 

em 2019, é composta por d i ferentes 

profissionais e partes interessadas de 

vários quadrantes que avançam com os 

projectos desenvolvidos pela Sociedade, 

e supervisionam o seu funcionamento 

geral. Além das já constituídas Comissão 

Executiva, Comissão de Concepção e 

Planeamento Estratégico, Comissão de 

Vencimentos de Trabalhadores, Comissão 

Financeira, Comissão de Auditoria Interna, 

fo i  também cons t i tu ída  a  Comissão 

dos Assuntos Jurídicos em 2020, que 

p rov i denc ia  r egu la rmen te  op in i ões 

jurídicas e sugestões especializadas sobre 

o regime regulamentar da Sociedade, 

consulta de políticas, planeamento do 

desenvolv imento,  implementação de 

projectos, entre outras.

Organograma da Sociedade
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N o  â m b i t o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o 

projecto “Novo Bairro de Macau” em 

Hengqin, foi  consti tuída a Sociedade 

de Desenvolvimento do Novo Bairro de 

Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada no dia 

25 de Março de 2020.

1.3 Recursos Humanos

De modo a aprofundar e aperfeiçoar 

gradualmente a sua estrutura orgânica, 

Organograma da Sociedade de Projecto

a Sociedade contratou sucessivamente 

gestores e trabalhadores veteranos, com 

largos anos de experiência profissional, várias 

qualificações internacionais e locais, para o 

desempenho de variadas funções, alcançar 

consensos, revelar as potencialidades da 

equipa, realizar e impulsionar continuamente 

em conjunto o desenvolv imento dos 

projectos, de modo a conseguir, de uma 

forma pragmática, bons resultados. 

A implementação do projecto “Novo Bairro 

de Macau”, irá alargar o espaço de vivência 

aos residentes de Macau, irá materializar 

a construção de um círculo de excelente 

qualidade de vida para os residentes de Macau 

que trabalhem, estudem e vivam na Grande 

Baía. Desde a constituição da Sociedade de 

Balcão de recepção da Sociedade de Projecto

Projecto foram já integrados na sua equipa, 

trabalhadores com qualificações técnicas. De 

modo a aperfeiçoar a estrutura orgânica desta 

Sociedade, vão ser gradualmente procuradas 

mais pessoas com perfil adequado, para que 

a Sociedade consiga desenvolver os projectos 

dentro dos prazos programados. 
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As instalações da Sociedade localizadas 

na Avenida da Praia Grande, n.º 599, 

Edifício Comercial Rodrigues, 18.º andar, 

Macau, entraram em funcionamento em 

2 de Janeiro de 2020. O local de trabalho 

virado para o público da Sociedade de 

Projecto está situado na Avenida Gang 

1.4 Localização da Sociedade e serviços prestados ao público

Ao, n.º 88, Prédio n.º 2, 26.º andar 2608 

- 2609, na Nova Zona de Hengqin da 

cidade de Zhuhai. Existe atendimento 

ao públ ico em ambas as instalações 

e a qualidade dos serviços prestados 

ao públ ico está cont inuamente a ser 

melhorada. 
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Governança da Empresa
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funcionamento da Sociedade, a equipa 

responsável pela administração convocou e 

realizou, em 2020, um total de 32 reuniões 

de trabalho, mais concretamente 4 reuniões 

de Assembleia Geral, 14 reuniões do 

Conselho de Administração e 6 reuniões do 

Conselho Fiscal, a Comissão dos Assuntos 

2.1 Macau Renovação Urbana, S.A.

Reuniões internas da Sociedade

Jurídicos, a Comissão de Concepção e 

Planeamento Estratégico, a Comissão 

Financeira convocaram e realizaram 2 

reuniões cada, a Comissão de Auditoria 

Interna e a Comissão de Vencimentos 

de Trabalhadores 1 reunião cada. Foram 

discutidas e aprovadas várias medidas 

do regime e projectos de trabalho nessas 

reuniões.  

Estatísticas relativas às reuniões de trabalho da Sociedade realizadas em 2020

Reuniões N.º de reuniões

Reuniões de Assembleia Geral 4

Reuniões do Conselho de Administração 14

Reuniões do Conselho Fiscal 6

Reuniões da Comissão dos Assuntos Jurídicos 2

Reuniões da Comissão da Concepção e 

Planeamento Estratégico
2

Reuniões da Comissão Financeira 2

Reuniões da Comissão de Auditoria Interna 1

Reunião da Comissão de Vencimentos de 

Trabalhadores
1

Total 32
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Ponto de situação das reuniões 

de trabalho:
● Reuniões da Assembleia Geral

Foram apreciados sucessivamente os 

seguintes assuntos relevantes em 2020:

①   Apreciação do investimento constituído, 

em nome da  Macau Renovação 

Urbana, S.A., na zona de Hengqin da 

cidade de Zhuhai, da “Sociedade de 

Desenvolvimento do Novo Bairro de 

Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada”, 

que se const i tu i  como um sócio 

com participação no capital dessa 

Sociedade;

②   Apreciação dos assuntos relativos ao 

financiamento do projecto “Novo Bairro 

de Macau” em Hengqin;

③   Apreciação dos assuntos relativos ao 

empréstimo para o projecto do Lote P 

sito nos Novos Aterros da Areia Preta;

④   Alteração dos Estatutos da Macau 

Renovação Urbana, S.A.;

⑤   Nomeação dos membros do Conselho 

de Administração da Macau Renovação 

Urbana, S.A.;

⑥    Aprec iação das demonst rações 

financeiras e das contas da Macau 

Renovação Urbana, S.A. relativas 

ao exercício de 2019, do relatório 

anual de actividades do Conselho 

de Administração e do parecer do 

Conselho Fiscal relativo ao mesmo 

exercício. 

● Reuniões do Conselho de Administração

Foram apreciados sucessivamente os 

seguintes assuntos relevantes em 2020:   

①   A p r e c i a ç ã o  d o s  m e m b r o s  e 

f u n c i o n a m e n t o  d a s  c o m i s s õ e s 

especializadas da Sociedade;

②   Apreciação dos assuntos relativos 

à  g e s t ã o  e  a d m i n i s t r a ç ã o  d a 

S o c i e d a d e ,  n o m e a d a m e n t e  o 

“Código de Integridade Interno da 

Macau Renovação Urbana, S.A.”, 

o “Estatuto dos Trabalhadores da 

Macau Renovação Urbana, S.A.” e as 

instruções sobre o procedimento de 

aquisição de bens e serviços;

③   Aprovação do relatório da Sociedade 

referente ao exercício de 2019;

④   Apreciação de assuntos relativos ao 

projecto “Novo Bairro de Macau” em 

Hengqin, nomeadamente a deliberação 

sobre a criação da “Sociedade de 

Desenvolvimento do Novo Bairro de 

Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada” 

na zona de Hengqin da cidade de 

Zhuhai, apreciação dos Estatutos 

da “Sociedade de Desenvolvimento 

do Novo Bairro de Macau (Hengqin, 

Zhuhai), Limitada”, do “Contrato de 

Cessão do Direito de utilização do 

Terreno Estatal para Construção” 

no âmbito desse projecto, do plano 

de financiamento do projecto “Novo 

Bairro de Macau” em Hengqin e do 

empréstimo delineado no plano de 

financiamento no âmbito da construção 

desse projecto;

⑤   Apreciação de assuntos relativos 

ao  p ro jec to  do  Lo te  P s i t o  nos 

N o v o s  A t e r r o s  d a  A r e i a  P r e t a , 

designadamente, o projecto da planta 

de condições urbanísticas do lote, 

o plano de concepção, o pedido de 

concessão de terreno, o plano de 

financiamento, a elaboração do plano 

do projecto e adjudicação dos serviços 

de prospecção, entre outros;

⑥   Apreciação de assuntos relativos aos 

“Sete Conjuntos de Prédios do Bairro 
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Iao Hon”, como inquéritos ao domicílio, 

divulgação das propostas sobre a 

reconstrução dos “Sete Conjuntos 

de Prédios do Bairro Iao Hon” e dos 

bairros antigos de Macau, entre outras.

● Reuniões do Conselho Fiscal

Foram apreciados sucessivamente os 

seguintes assuntos relevantes em 2020:

①   Leitura e tomada de conhecimento das 

actas das reuniões da Assembleia 

Geral e do Conselho de Administração 

da Sociedade;

②    Apreciação da demonstração de 

r e s u l t a d o s ,  b a l a n ç o  e  d e m a i s 

documentos de suporte trimestrais da 

Sociedade;

③    Aprec iação das demonst rações 

financeiras e das contas da Sociedade 

relativas ao exercício de 2019 bem 

como do relatório anual de actividades 

do Conselho de Administração; 

④   Aprovação do parecer do Conselho 

Fiscal relativas ao exercício de 2019 

bem como a emissão de parecer 

sobre o regime de auditoria interna da 

Sociedade.

● Reuniões da Comissão dos Assuntos 

Jurídicos

Os membros da comissão discutiram sobre 

o regime de qualificação de aquisição 

e as regras de venda das fracções no 

âmbito do projecto “Novo Bairro de Macau” 

em Hengqin, a reconstrução dos “Sete 

Conjuntos de Prédios do Bairro Iao Hon” e o 

“Regime jurídico da renovação urbana”.

● Reuniões da Comissão de Concepção e 

Planeamento Estratégico

Os membros da comissão procederam à 

análise, ponderação e emissão de parecer 

em re lação ao p laneamento gera l  e 

concepção dos projectos promovidos pela 

Sociedade, tais como, o planeamento e 

concepção do projecto de habitação para 

alojamento temporário e de habitação para 

troca no Lote P e do projecto “Novo Bairro 

de Macau” em Hengqin. Por outro lado, a 

comissão discutiu essas questões a fundo 

e tomou a decisão final, envidando todos 

os esforços para colaborar com o início das 

obras.  

● Reuniões da Comissão Financeira

Em 2020,  os  membros da comissão 

continuaram a supervisionar a execução de 

importantes rubricas orçamentais, relataram 

a situação f inanceira da Sociedade e 

discutiram o cronograma da construção e 

o orçamento do projecto “Novo Bairro de 

Macau” em Hengqin, bem como negociaram 

com os bancos os assuntos relat ivos 

ao financiamento. A comissão discutiu 

amplamente os planos de viabil idade, 

avaliou possíveis impostos e riscos que 

possam advir.

Além disso, as propostas de orçamento da 

Sociedade e da Sociedade de Projecto para 

o exercício de 2021, obtiveram o consenso 

unânime dos membros da comissão, tendo 

sido posteriormente submetidas para 

aprovação do Conselho de Administração.

● Reuniões da Comissão de Auditoria 

Interna

Sendo a Sociedade uma sociedade de 

capitais públicos, a criação de uma Direcção 

de Auditoria Interna, visa fortalecer a 

monitorização da gestão e o controle interno, 

para que esta desempenhe em pleno a sua 

função de supervisão, minimizando os riscos 

de decisão e garantindo a utilização correcta 

dos fundos públicos.

 

Em 2020, na discussão sobre assuntos 

de auditoria, os membros da comissão, 

tiveram conhecimento de que a Direcção 

de Auditoria Interna tinha sugerido também 

o reforço do controle interno no âmbito 

da auditoria interna tendo concluída a 

auditoria a 2 itens específicos e elaborado 
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o respectivo relatório, designadamente, o 

relatório de auditoria sobre a aquisição e os 

recursos humanos e recolhido os feedbacks 

e opiniões da gerência.

Ao longo do ano foram já elaborados 

pela Direcção de Auditoria Interna os 

“Regulamentos de Auditoria Interna” e o 

“Manual de Procedimentos de Auditoria 

In terna” ,  de modo a regulamentar  o 

posicionamento funcional, o âmbito do 

trabalho, as atribuições e os direitos, o 

organograma, o circuito de comunicação, 

entre outros procedimentos e métodos 

de auditoria interna dos departamentos. 

Os projectos de construção da Sociedade 

serão importantes alvos de auditoria interna 

durante o próximo ano.

● Reuniões da Comissão de Vencimentos 

de Trabalhadores

Os membros detiveram-se sobre a política 

de vencimentos e regalias bem como 

reviram e implementaram continuamente 

uma política de vencimentos integrada.

2.2 Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de Macau (Hengqin, Zhuhai), 

Limitada

Estatísticas relativas aos trabalhos da Sociedade de Projecto realizados em 2020

Reuniões N.ºde Reuniões

Decisões do Sócio 5

Reuniões do Conselho de Administração 9

Reuniões do Conselho Fiscal 3

Total 17

A Sociedade é o sócio da Sociedade de 

Projecto. O sócio da Sociedade de Projecto 

tomou, no total, 5 decisões por escrito, 

convocou e realizou 9 reuniões do Conselho 

de Administração e 3 reuniões do Conselho 

Fiscal.

● Decisões do Sócio

Durante o ano o sócio da Sociedade de 

Projecto tomou decisões que incidiram 

s o b r e  a  c r i a ç ã o  d a  S o c i e d a d e  d e 

Desenvolvimento do Novo Bairro de Macau 

(Hengqin, Zhuhai), Limitada, a nomeação 

dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Fiscal (tendo sido nomeados 

dois novos membros para o Conselho de 

Administração) e a alteração do montante 

global do investimento e da sede social 

registada da Sociedade de Projecto em 

Hengqin.

● Reuniões do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Sociedade 

de Projecto apreciou o orçamento da 

Sociedade de Projecto relativo ao exercício 

de 2020, os documentos para apreciação 

Terreno a ser utilizado para o projecto “Novo Bairro de Macau” em Hengqin
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prév ia  de  requ is i tos  do  empre i te i ro 

responsável pela construção do projecto 

“Novo Bairro de Macau”, a concepção 

do logotipo da Sociedade e dos artigos 

impressos, o “Estatuto dos Trabalhadores 

da  Soc iedade  de  Desenvo l v imen to 

do Novo Bair ro de Macau (Hengqin, 

Zhuhai), Limitada”, o “Regimento Interno 

da Sociedade de Desenvolvimento do 

Novo Bairro de Macau (Hengqin, Zhuhai), 

Limitada”, o “Regime de gestão da utilização 

dos carimbos da Sociedade”, o orçamento 

da Sociedade de Projecto para o exercício 

de 2021, a proposta de adjudicação do 

emprei teiro pr incipal  para o projecto 

“Novo Bairro de Macau” e a proposta de 

adjudicação dos serviços de fiscalização e 

controle.

● Reuniões do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Sociedade de Projecto 

examinou e tomou conhecimento das actas 

das reuniões do Conselho de Administração 

de 2020, discutiu a demonstração de 

resultados, o balanço e demais documentos 

de suporte da Sociedade de Projecto.
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Construir uma zona comunitária 
com condições ideais de vida

Em 2020, a Sociedade continuou a fazer o acompanhamento dos três projectos principais, 

designamente o plano da renovação urbana dos “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro Iao Hon”, o 

projecto do Lote P sito nos Novos Aterros da Areia Preta e o projecto “Novo Bairro de Macau” em 

Hengqin, de modo a melhorar o aspecto dos bairros antigos e construir um espaço de vivência com 

condições ideais de vida.
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nos “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro 

Iao Hon”. Os inquéritos ao domicílio foram 

realizados entre Junho e Agosto, tendo sido 

recolhidas, através de questionário, opiniões 

e sugestões junto dos proprietários e 

residentes do bairro sobre a reconstrução de 

bairros antigos. Deste modo, a Sociedade 

obteve uma visão completa da situação dos 

seus residentes e recolheu informações 

úteis que servirão de base na promoção da 

renovação urbana.

Os “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro 

Iao Hon”, alvo das entrevistas ao domicílio, 

estão delimitados a norte pela Rua Oito do 

Bairro Iao Hon, a nascente pela Avenida 

da Longevidade, a sul pelos Edifícios Seng 

Yee e Man Sau e a poente pela Estrada 

dos Cavaleiros. Os conjuntos de prédios 

compreendem os Edifícios Hong Tai, Kat 

Cheong, Son Lei, Heng Long, Mau Tan, Man 

Sau e Seng Yee, envolvendo no total mais 

● 3.1.1 Início das pesquisas e estudo

Promover continuamente o desenvolvimento 

da renovação urbana de Macau é uma 

actividade central desta Sociedade. O 

projecto do Bairro Iao Hon é o primeiro 

projecto de reconstrução por zonas em 

3.1 Plano de renovação urbana dos “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro Iao Hon”

Macau. Com vista a ter uma noção clara 

da situação desse bairro, a Sociedade 

encarregou em 2020 a Root Planning 

(Coope ra t i va  do  Meu  P laneamen to 

Comunitário Urbano), para levar a cabo 

um estudo com pesquisa de 10 meses 

Recolha porta a porta de opinões sobre a renovação urbana aos residentes dos
conjuntos de prédios pelo entrevistador de inquéritos

de 2500 fracções habitacionais e comerciais. 

A equipa de estudo está a organizar e 

a analisar os dados obtidos através dos 

inquéritos aos residentes e o relatório 

do estudo estará concluído no primeiro 

trimestre de 2021.

● 3.1.2 Encontro sobre a discussão dos 

detalhes de reconstrução

De acordo com os dados preliminares da 

investigação supra mencionada, apenas 

trinta por cento dos proprietários residem 

no conjunto dos prédios, um número 

considerável de fracções habitacionais 

Residentes mostram os problemas nas instalações ao 
entrevistador de inquéritos
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encontra-se arrendado por longos períodos 

ou devolutos. De modo a entrar em contacto 

com mais proprietários, proceder à recolha 

dos respectivos meios de contacto e das 

suas opiniões, a Sociedade introduziu, 

no corrente ano, o serviço de marcação 

telefónica e apelou aos proprietários, através 

de constantes acções de divulgação, 

para que se desloquem pessoalmente 

à Sociedade com marcação prévia ou 

marquem previamente encontros com o 

pessoal da Sociedade no domicílio a fim de 

discutir os detalhes de reconstrução.

A troca de ideias contribuiu para que a 

Sociedade compreendesse de forma 

di recta as necessidades,  opin iões e 

pedidos dos proprietários, encontrasse 

potenciais problemas, providenciasse apoio 

atempado aos residentes que necessitam 

de resolver problemas relacionados com o 

direito de propriedade, estabelecendo-se 

gradualmente uma comunicação a longo 

prazo. Além disso, desde o lançamento 

da publicitação sobre a reconstrução, 

a Sociedade tem recebido um número 

considerável de contactos de proprietários 

q u e  s e  e n c o n t r a m  n o  e s t r a n g e i r o , 

(designadamente, dos Estados Unidos da 

América, Canadá, Japão, Interior da China, 

Hong Kong, Taiwan, etc.). Estes entraram 

em contacto com a Sociedade por sua 

própria iniciativa e esperam regressar a 

Macau para um encontro face a face sobre 

os detalhes assim que acabar a pandemia.

● 3.1.3 Visitas aos bairros antigos

Os membros do Conselho de Administração 

aproveitaram as festividades do Natal 

para visitarem os residentes e os lojistas 

dos “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro 

Iao Hon”, distribuindo-lhes cumprimentos 

festivos. As partes trocaram impressões 

sobre a proporção do direito de propriedade 

exigida para a reconstrução de edifícios, 

o planeamento comunitário, a renovação 

das fracções comerciais, o regime jurídico 

relativo à renovação urbana, entre outras 

matérias, esperando que as constantes 

v i s i tas  de  campo dêem a  conhecer 

em profund idade as asp i rações dos 

proprietários. Enquanto isso, aproveitou-

se esta opor tun idade para observar 

os equipamentos e as instalações dos 

Trabalhador da Sociedade desloca-se ao domicílio para 
trocar ideias sobre reconstrução com um proprietário

Trabalhadores da Sociedade deslocaram-se ao bairro para trocarem impressões sobre
a reconstrução com os proprietários que já se mudaram do conjunto de prédios
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Representantes da Sociedade aproveitam as festividades para 
visitarem os residentes e trocam impressões sobre a reconstrução

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sociedade 
Leong Keng Seng (ao centro), Administrador Sheng Li (à direita) 

visitam fracção comercial do conjunto de prédios

Trabalhadores da Sociedade deslocaram-se ao bairro 
para se inteirarem do estado do conjunto de prédios

conjuntos de edifícios, equipamentos de 

apoio comunitário e a salubridade da área 

envolvente, de modo a inteirar-se do estado 

em que se encontra o conjunto de prédios, 

aperceber-se e regularizar os problemas 

decorrentes da renovação urbana.

● 3.2.1 No âmbito do acompanhamento do 

planeamento e concepção do projecto de 

habitação para alojamento temporário e 

de habitação para troca 

Participação na reunião do Conselho do 

Planeamento Urbanístico

No quarto trimestre de 2019, a Direcção 

dos Serviços de Solos, Obras Públicas 

e Transportes (adiante designada por 

DSSOPT) deu a conhecer ao público o 

3.2 Projecto do Lote P sito nos Novos Aterros da Areia Preta

projecto da planta de condições urbanísticas 

para o Lote P sito nos Novos Aterros da 

Areia Preta (adiante designada por Lote “P”), 

procedeu à recolha de opiniões do público 

e das opiniões e sugestões emitidas pelos 

diversos sectores da sociedade em relação 

a esse projecto. A Sociedade escutou 

atentamente as opiniões e sugestões e 

ajustou o projecto de planeamento, tendo 

apresentado no início de 2020 o projecto 

Representantes da Sociedade apresentam o plano do projecto do Lote P ao Conselho de Planeamento Urbanístico
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de concepção mais recente ao Conselho do 

Planeamento Urbanístico que obteve depois 

a aprovação deste Conselho. 

Planeamento e Concepção

A Sociedade continuou a proceder ao 

planeamento do Lote P e à concepção da 

habitação para o alojamento temporário 

e da habitação para troca, planeando a 

construção de acordo com as condições 

d e f i n i d a s  n a  p l a n t a  d e  c o n d i ç õ e s 

urbanísticas aprovada pela DSSOPT. O 

lote é composto por três parcelas e vias 

públicas, dos quais, a parcela A servirá para 

a construção de 6 torres de habitação para 

troca, cujo plano de construção tem como 

referência o padrão de concepção original 

do empreendimento Pearl Horizon. Quanto 

às parcelas B e C, destinam-se à construção 

de 8 torres de habitação para alojamento 

temporário para albergar temporariamente 

os proprietários afectados pela reconstrução 

durante o período da renovação urbana.

Será  ins ta lado  no  empreend imen to 

uma paragem de correspondência de 

autocarros, novas vias públicas, faixa 

viária para veículos dos Bombeiros em 

missão urgente de socorro, passagem 

s u p e r i o r  p a r a  p e õ e s  p a r a  l i g a r  o 

empreendimento com os bairros vizinhos e 

melhorar a mobilidade na zona.

Concurso público de empreitada

O relatório de avaliação ambiental, o 

relatório de avaliação de “circulação do 

ar”, o projecto do plano de construção, 

o plano das fundações e estrutura da 

cave do projecto já foram aprovados 

Planta de condições urbanísticas para o Lote P sito nos 
Novos Aterros da Areia Preta Lote P sito nos Novos Aterros da Areia Preta

pela DSSOPT. Os procedimentos para 

o lançamento dos concursos públicos 

estão a ser sucessivamente tomados e 

prevê-se que as obras de construção do 

empreendimento se iniciem no primeiro 

semestre de 2021 e durem cerca de 3 

anos e meio.

● 3.2.2 Acompanhamento da concessão 

do terreno do Lote P

Em Maio de 2020, a Sociedade submeteu, 

com dispensa de concurso públ ico à 

DSSOPT, o plano de aproveitamento de 

terreno do Lote P como documento para o 

pedido da concessão do terreno nos termos 

do “Regime jurídico de habitação para 

alojamento temporário e de habitação para 

troca no âmbito da renovação urbana” e da 

“Lei de Terras”.

 

Enquanto isso, a Sociedade manteve 

contactos e uma coordenação estreita com 

a DSSOPT, Corpo de Bombeiros, Instituto 

para os Assuntos Municipais, Direcção dos 

Serviços de Protecção Ambiental e outros 

organismos do Governo. A Sociedade 

obteve a aprovação quanto ao projecto do 

plano de construção acima mencionado, 

onde foram estabelecidas as áreas dos 

pódios dos edif ícios, das torres e da 

paragem de correspondência de autocarros. 

Posteriormente, a Sociedade continuou a 

manter uma boa e estreita comunicação 

com a DSSOPT, estando neste momento 

a tratar dos restantes procedimentos da 

concessão do terreno.
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A  S o c i e d a d e  t e m  i m p l e m e n t a d o 

act ivamente o projecto “Novo Bair ro 

d e  M a c a u ”  e m  H e n g q i n .  O  t e r r e n o 

para a Soc iedade desenvolver  esse 

p r o j e c t o  f o i  c e d i d o  p e l o  G o v e r n o 

Mun ic ipa l  de  Zhuha i  e  as  obras  de 

construção foram iniciadas em pleno 

no final do ano. 

3.3 Projecto “Novo Bairro de Macau” em Hengqin

● 3.3.1 Cedência do terreno do projecto

Após várias negociações, os representantes 

de Zhuhai e Macau chegaram a acordo e 

assinaram por videoconferência o “Contrato 

de Cessão do Direito de utilização do Terreno 

Estatal para Construção” no dia 9 de Abril de 

2020 e Macau obtém oficialmente o lote de 

terreno para o desenvolvimento do projecto. 

Representantes de Zhuhai e Macau assinam o “Contrato de Cessão do Direito de utilização do Terreno Estatal para 
Construção” no âmbito do projecto “Novo Bairro de Macau” em Hengqin

Assinatura do acordo de financiamento pelos 
representantes da Sociedade e do Banco da China 

(Sucursal de Macau)

Por outro lado, a Sociedade celebrou, no 

mesmo dia, o acordo de financiamento com 

o Banco da China (Sucursal de Macau) para 

o desenvolvimento do projecto.

● 3.3.2 Acompanhamento do Planeamento 

e Concepção do Projecto

A Sociedade tem prosseguido com o 

p laneamento da const rução de uma 

comunidade multidisciplinar que reunirá 

as funções de habitação, educação e 

cuidados de saúde, que alargará o espaço 

de vida e de vivência para os residentes de 

Macau, criando-lhes facilidades de trabalho, 

educação e vida na Grande Baía.

A Sociedade iniciou, em 2020, os estudos 

de viabilidade do projecto, e efectuou o 

seu planeamento e concepção de forma 

ordenada. Serão construídas 27 torres de 

apartamentos com 19 a 26 andares de altura 

que providenciarão cerca de 4000 fracções 

com acabamentos e mais de 200 fracções 

para arrendamento por quadros qualificados. 

Em relação à tipologia das fracções, cerca 

de 80% do total serão de tipologia T2, com 

uma área de construção inferior a 90 metros 

quadrados e cerca de 20% do total serão de 

tipologia T3 com uma área de construção de 

cerca de 120 metros quadrados.

Equipa de engenheiros da Sociedade inspeccionam o lote 
de terreno para o projecto
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O empreendimento contemplará lojas 

comerciais, escola, posto de saúde, centro 

de dia para idosos, centro de serviços 

integrados de apoio à família, como também 

de 4000 lugares de estacionamento. A 

construção dos apartamentos será concluída 

na mesma altura que a dos equipamentos 

de apoio tornando-o numa comunidade de 

vivência multidisciplinar para satisfazer as 

necessidades de vida dos residentes.

● 3.3.3 Início pleno das obras

Os trabalhos de apreciação prévia dos 

requisitos para a empreitada principal 

do projecto “Novo Bairro de Macau” em 

Hengqin foi iniciada no meio do ano, tendo 

sido realizadas entrevistas e a apreciação 

p rév ia  dos  requ i s i t os  às  en t i dades 

candidatas a empreiteiro do projecto. O 

concurso público foi lançado em Novembro 

e o contrato com o empreiteiro principal foi 

assinado no final de Dezembro.

Após obter o terreno para o projecto 

“Novo Bairro de Macau” em Hengqin, a 

Sociedade iniciou e concluiu no terceiro 

tr imestre os trabalhos de prospecção 

geológica-geotécnica por sondagens de 

pré-perfuração, efectuando previamente 
Assinatura do contrato entre os representantes do 

Conselho de Administração da Sociedade de Projecto e o 
empreiteiro principal

Trabalhos de prospecção geológica-geotécnica por 
sondagens de pré-perfuração iniciados e concluídos no 
terceiro trimestre no âmbito do projecto “Novo Bairro de 

Macau” em Hengqin

3309 furos que vai permitir reduzir em 

cerca de um mês o tempo de execução 

das obras. A autorização para execução 

de obras de construção da empreitada 

principal do projecto foi obtida no final de 

Dezembro e as obras de construção foram 

iniciadas de seguida, prevendo-se a sua 

conclusão em 2023.

● 3.3.4 Intercâmbios e contactos entre 

Zhuhai e Macau

O projecto do “Novo Bairro de Macau” em 

Hengqin é um importante projecto cívico 

integrado desenvolvido conjuntamente 

entre Zhuhai e Macau e está incluído como 

um projecto-chave nas “Linhas Gerais do 

Planeamento para o Desenvolvimento 

de Grande Baía Guangdong-Hong Kong-

Macau”. A Sociedade continuou a manter, ao 

longo do ano 2020, contactos e intercâmbios 

com os responsáveis do Conselho de 

Gestão da Nova Zona de Hengqin, dos 

Serviços para os Assuntos de Macau da 

Nova Zona de Hengqin, dos Serviços de 

Terras para o Planeamento da Nova Zona 

de Hengqin com vista à coordenação 

dos detalhes do projecto, à organização 

de visitas ao terreno e à implementação 

conjunta do projecto.

Discussão sobre o planeamento e concepção do projecto 
entre os trabalhadores da Sociedade



Macau Renovação Urbana, S.A. Relatório de Actividades de 2020

42

43

No empreendimento estarão disponíveis 

vários equipamentos cívico-sociais de 

apoio como posto de saúde, centro de 

dia para idosos, centro de serviços de 

apoio à família e comunidade bem como 

escolas, que serão entregues ao Governo 

da  RAEM após  a  conc lusão  da  sua 

construção. De modo a adequar melhor 

às necessidades operacionais futuras do 

Governo da RAEM, a Sociedade visitou 

sucessivamente os Serviços de Saúde, 

o Instituto de Acção Social e a Direcção 

dos Serviços de Educação e Juventude, 

recolheu de uma forma direccionada as 

sugestões de planeamento e concepção 

desses equipamentos de apoio, vai utilizar e 

consolidar as respostas dos serviços como 

referência para ajustar adequadamente o 

plano de concepção. 

Visita encabeçada pelo Coordenador do Conselho de 
Gestão da Nova Zona de Hengqin, Yang Chuan à Sociedade

Delegação da Sociedade visita os Serviços de Saúde

Delegação da Sociedade visita o Instituto de Acção Social

Delegação da Sociedade visita a Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude
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Comunicação Empresarial
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●  In terpe lação  dos  deputados  da 

Assembleia Legislativa

Em 2020, a Sociedade recebeu no total 14 

interpelações dos deputados da Assembleia 

Legislativa encaminhadas pelo Governo da 

RAEM, das quais 3 foram interpelações orais. 

Os representantes da Sociedade participaram 

4.1  Resposta à opinião pública

em três reuniões plenárias da Assembleia 

Legislativa, respondendo a cada uma das 

interpelações dos deputados sobre a situação 

operacional da Sociedade, o planeamento dos 

projectos e o andamento da sua construção, 

entre outros. Enquanto isso, a Sociedade 

respondeu também a 11 interpelações escritas 

O Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Lam Kam Seng (à direita) e o Vice-Presidente do Conselho de 
Administração Leong Keng Seng respondem às interpelações dos deputados na Assembleia Legislativa

dos deputados, cujo conteúdo versou sobre 

o andamento dos pedidos de habitação para 

troca e da sua construção, a construção de 

habitação para alojamento temporário e a sua 

repartição, o plano de renovação urbana, o 

projecto de reconstrução dos conjuntos de 

prédios do Bairro Iao Hon, o ponto de situação 

dos pedidos e o andamento do projecto “Novo 

Bairro de Macau” em Hengqin, bem como 

os trabalhos interdepartamentais sobre a 

renovação urbana, entre outros temas.

Por outro lado, os representantes da 

Sociedade reuniram-se com a Comissão 

de Acompanhamento para os Assuntos 

das Finanças Públicas da Assembleia 

Legislativa, tendo apresentado, em detalhe, 

o andamento do planeamento dos projectos, 

a situação operacional e financeira da 

Sociedade, entre outros aspectos, como 

também respondeu às perguntas dos 

deputados.

● Relatos de casos pelos Conselhos 

Consultivos de Serviços Comunitários

Ao longo do ano, a Sociedade recebeu 13 

ocorrências apresentadas pelos Conselhos 

Consultivos de Serviços Comunitários das 

zonas subordinados ao Governo da RAEM. 

Os Conselhos deram conhecimento da 

situação dos edifícios vetustos nos bairros 

ant igos, deram opiniões e sugestões 

sobre o projecto de reconstrução no 

Iao Hon, o projecto de habitação para 

O Presidente do Conselho de Administração da Sociedade 
Lam Kam Seng (à direita), o Vice-Presidente do Conselho 
de Administração Lau Veng Seng e outros representantes 

da Sociedade reuniram-se com a Comissão de 
Acompanhamento para os Assuntos das Finanças Públicas 

da Assembleia Legislativa 
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alojamento temporário, o melhoramento 

dos equipamentos de apoio através da 

renovação urbana, entre outros, que 

servirão de referência no impulsionamento 

da renovação urbana, tendo a Sociedade 

respondido por carta a cada uma das 

questões.

4.2 Visitas aos Bairros

O s  r e p r e s e n t a n t e s  d a  S o c i e d a d e 

visitaram em 2020, diversas associações 

cívicas entre as quais, a Federação das 

Associações dos Operários de Macau, 

União Geral das Associações de Moradores 

de Macau, Associação de Promoção do 

Desenvolvimento de Distritos, Aliança de 

Povo de Instituição de Macau e Associação 

Geral das Mulheres de Macau, onde foram 

apresentadas a actividade da Sociedade 

e o andamento dos seus projectos, para 

que a comunidade tenha acesso às últimas 

informações sobre a renovação urbana. 

Membros da Sociedade visitam a Federação das 
Associações de Operários de Macau

Membros da Sociedade visitam a União Geral das 
Associações de Moradores de Macau

Membros da Sociedade visitam a Associação de Promoção 
do Desenvolvimento de Distritos

Membros da Sociedade visitam a Aliança de Povo de 
Instituição de Macau

Membros da Sociedade visitam a Associação Geral das 
Mulheres de Macau

Durante as reuniões, as partes discutiram 

e trocaram principalmente ideias sobre a 

renovação dos bairros antigos. Dado ter 

estado, a sociedade de Macau, desde 

sempre, alicerçada em associações cívicas 

com estreitos contactos com os residentes, 

a Sociedade espera que a cooperação com 

essas associações facilite o processo de 

renovação dos bairros antigos. 

4.3 Promoção e educação sobre 

renovação urbana

A Sociedade recorreu a uma gama completa 

de meios mul t imédia,  como meio de 

divulgação, para que as partes interessadas 

e a sociedade em geral tenham um melhor 

entendimento dos objectivos da pesquisa e 

estudo, a programação e o andamento do 

projecto dos “Sete Conjuntos de Prédios 

do Bairro Iao Hon”. Por outro lado, a 

Sociedade incentivou à participação activa 

dos residentes dos conjuntos de prédios 

nessa pesquisa e estudo. Entretanto, de 

modo a dar a conhecer à população o seu 

papel na renovação urbana e incentivar 

à sua participação conjunta, a Sociedade 

colaborou com entidades públicas, serviços 

públicos e associações cívicas em acções 

de divulgação inter-departamental, que 

cobriram Macau inteiro.
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Publicidade na carroçaria de um autocarro sobre as entrevistas realizadas 
em domicílios nos “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro Iao Hon”

Publicidade televisiva no autocarro sobre as 
entrevistas realizadas em domicílios

Além dos pro jectos de reconstrução 

específicos, a Sociedade iniciou também, 

preliminarmente, a educação comunitária 

sobre a renovação urbana e partilhou os 

casos de sucesso de renovação urbana 

de vários cantos do mundo. Com vista a 

aumentar progressivamente o conhecimento 

do público sobre a renovação urbana 

e aprofundar a sua percepção sobre o 

posicionamento da Sociedade e da sua 

actividade principal, foi publicada, no 

segundo semestre, uma coluna na secção 

de economia do Jornal Ou Mun e adicionado 

uma secção de vídeo intitulada “Dedicar-se 

afincadamente à renovação urbana” (“ 心 耕

都更 ”) na plataforma multimédia do referido 

Jornal, onde foram divulgadas curtas-

metragens e reportagens temáticas sobre 

a renovação urbana, que atingiram mais de 

100 mil visualizações.

4.4 Criacção de contas nas redes 

sociais

Em 2020, a Sociedade lançou um canal 

profissional no YouTube e uma conta no 

Wechat, de modo a divulgar regularmente 

informações sobre a renovação urbana 

e fornecer  os deta lhes dos grandes 

projectos através de curtas-metragens, 

linguagem acessível e infografias. Para 

que a comunidade tenha acesso às últimas 

tendências da renovação urbana em 

Macau, a Sociedade continuou a divulgar 

atempadamente informação por meios 

multimédia e em diversos canais sob o 

princípio da transparência elevada. 
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Relatório Financeiro

As demonstrações financeiras da Sociedade e da sua subsidiária ou seja, Sociedade do Projecto 

(adiante designada por “Grupo”) do exercício de 2020 foram apreciadas e auditadas pelo auditor 

independente – Ernest & Young – Auditores. O auditor entende que as demonstrações financeiras 

consolidadas do Grupo estão em conformidade com as Normas de Relato Financeiro de Macau e 

reflectem de uma forma verdadeira e apropriada a situação financeira consolidada do Grupo, os 

resultados das operações consolidados e os fluxos de caixa consolidados, em 31 de Dezembro de 

2020.

 

As despesas administrativas e operacionais do Grupo no exercício transacto foram, sobretudo, 

despesas correntes com vencimentos do pessoal, a gestão administrativa e sua exploração. Por 

outro lado, o Grupo opera como uma empresa comercial que pondera devidamente a utilização dos 

fundos bem como o seu benefício económico. A Sociedade celebra parcerias de financiamento com 

sociedades financeiras locais, dedicando activamente recursos no desenvolvimento do projecto do 

Lote P sito nos Novos Aterros da Areia Preta e do projecto “Novo Bairro de Macau” em Hengqin. 
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Macau Renovação Urbana, S.A

Parecer do Conselho Fiscal

Exmos. Accionistas,

O Conselho de Administração submeteu ao Conselho Fiscal os documentos, abaixo mencionados, 

referentes ao exercício financeiro findo em 31 de Dezembro de 2020 de acordo com a alínea 5) do artigo 

25.º dos Estatutos da Macau Renovação Urbana, S.A.: 

1) Relatório do Conselho de Administração e 2) Demonstrações financeiras.

Foi juntamente submetido também o relatório de auditoria elaborado pelo Auditor independente da Macau 

Renovação Urbana, S.A., Ernest & Young – Auditores, sobre as contas acima referidas, incluindo a 

demonstração dos resultados, o balanço, a demonstração das alterações no capital próprio, demonstração 

de fluxos de caixa e notas às demonstrações financeiras.

Na opinião do auditor independente os aspectos mais importantes das contas submetidas pelo Conselho 

Administração reflectem de uma forma verdadeira e apropriada a situação financeira da empresa, os 

resultados das operações e os fluxos de caixa em 31 de Dezembro de 2020 e as contas estão em 

conformidade com as Normas de Relato Financeiro de Macau.

O Conselho Fiscal tem, desde a entrada em funcionamento da Sociedade, acompanhado a sua actividade, 

mantido contactos estreitos com o Conselho de Administração e supervisionado a administração e o 

desenvolvimento dos negócios da empresa. O Conselho Fiscal quer desde já agradecer o pleno apoio e 

cooperação do Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal confirma que as receitas e despesas mencionadas nos documentos estão bastante 

claras e reflectem devidamente a situação patrimonial, económica e financeira da Sociedade, após a devida 

análise dos documentos entregues ao Conselho Fiscal para verificação.

Ling Hsiao Yun, Paula

Presidente

B&D Sociedade de 

Auditores

 (representada por Vong 

Hou Piu)
Membro do Conselho Fiscal

Cheong Lok Tin

Membro do Conselho Fiscal

Por conseguinte, o Conselho Fiscal decidiu propor à Assembleia Geral que sejam aprovados os documentos 

submetidos pelo Conselho de Administração:

1) Relatório do Conselho de Administração do ano 2020 e 2) Demonstrações financeiras do ano 

2020.

Região Administrativa Especial de Macau, 12 de Março de 2021

Macau Renovação Urbana, S.A

Parecer do Conselho Fiscal (continuação)
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Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de Macau 

(Hengqin, Zhuhai), Limitada

Relatório de Actividades do Conselho Fiscal de 2020

Exmo. Sócio,

O Conselho Fiscal, vem remeter o seu Relatório de Actividades de 2020 para apreciação do sócio Macau 

Renovação Urbana, S.A., de acordo com a Lei das Sociedades, os Estatutos da Sociedade e outros 

regulamentos, de modo a salvaguardar os legítimos direitos e interesses da Sociedade e do sócio, sob o 

princípio de honestidade e credibilidade.

1) As actividades do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal cumpre escrupulosamente a Lei das Sociedades, os Estatutos da Sociedade e o 

disposto nos demais diplomas legais bem como desempenha com afinco a sua função de supervisão. O 

Conselho Fiscal, através da participação em reuniões do Conselho de Administração, escuta as decisões 

operacionais, o plano de investimentos, inteira-se da situação financeira da empresa e do processo 

produtivo, supervisiona o desempenho das funções dos administradores da Sociedade, salvaguardando 

os legítimos direitos e interesses da Sociedade e do sócio, contribuindo activamente para o funcionamento 

regular e desenvolvimento ordenado da Sociedade.

2) Opinião do Conselho Fiscal em relação à supervisão efectuada à Sociedade no exercício de 2020

(1) A Sociedade funciona dentro da lei

Esta Sociedade foi constituída de acordo com a lei em 25 de Março de 2020 para o desenvolvimento 

do projecto “Novo Bairro de Macau” em Hengqin. A Sociedade funciona normalmente, é gerida 

ordenadamente, tem um processo de decisão que está conforme a lei. O investimento em activos fixos 

criou as bases para o desenvolvimento futuro da Sociedade.

(2) Situação Financeira da Sociedade

De acordo com o relatório de auditoria independente elaborado pelo contabilista do escritório de 

Cantão da Ernest & Young (Huaming) – Auditores (Parceria Geral Especial) registado na China, as 

demonstrações financeiras da Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de Macau (Hengqin, 

Zhuhai), Limitada reflectem, nos aspectos mais importantes, de uma forma verdadeira e apropriada 

a situação financeira da empresa em 31 de Dezembro de 2020, os resultados das operações e os 

fluxos de caixa da Sociedade no período compreendido entre 25 de Março de 2020 (data do registo 

de estabelecimento da Sociedade) e 31 de Dezembro de 2020 e as demonstrações financeiras foram 

elaboradas nos termos das Normas de Contabilidade para Empresas.

O Conselho Fiscal, verificadas as finanças da Sociedade, examinados o livro dos registos 

contabilísticos e os documentos contabilísticos, entendeu que as demonstrações estão completas, as 

contas estão claras e reflectem de uma forma plena e verdadeira a situação financeira da Sociedade.

 (3) Desempenho dos administradores

Os administradores da Sociedade, exerceram as suas atribuições de acordo com a Lei das Sociedades 

e os Estatutos da Sociedade, desenvolveram os trabalhos operacionais e de gestão da Sociedade 

à luz dos objectivos traçados pelo sócio da Sociedade, tendo todos os departamentos atingido os 

indicadores de responsabilidade económica delineados pelo Conselho de Administração.

3) Opinião global do Conselho Fiscal sobre a situação da Sociedade em 2020

O Conselho Fiscal tem acompanhado de perto a exploração e o funcionamento da Sociedade desde 

o início da sua actividade, tendo realizado diversas reuniões conjuntas e mantido um contacto estreito 

com o Conselho de Administração, supervisionado a gestão e o funcionamento da Sociedade nos 

termos da lei. O Conselho Fiscal agradece o pleno apoio e cooperação do Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal, após a devida apreciação da documentação entregue, confirma que os documentos 

reflectem claramente a situação patrimonial, económica e financeira da Sociedade.

Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de Macau 

(Hengqin, Zhuhai), Limitada

Relatório de Actividades do Conselho Fiscal de 2020 (continuação)
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Ling Hsiao Yun, Paula

Presidente do Conselho Fiscal

Cheong Lok Tin

Supervisor

Vong Hou Piu

Supervisor escolhido pelos 

Trabalhadores

Macau Renovação Urbana, S.A.

Relatório de auditor independente

 

Para os accionistas da Macau Renovação Urbana, S.A.,

(Sociedade Anónima, constituída e registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras consolidadas anexas, da página 61 à 89, da 

Macau Renovação Urbana, S.A. (vossa Sociedade) e da Sociedade subsidiária (vosso Grupo) compostas 

pelo balanço consolidado à data de 31 de Dezembro de 2020, demonstração de resultados consolidada, 

outras demonstrações do rendimento integral, demonstração de alterações no capital próprio consolidada 

e a demonstração de fluxos de caixa consolidada, referentes à mesma data, assim como um resumo das 

políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

Responsabilidade da gerência pelas demonstrações financeiras consolidadas

A gerência é responsável pela preparação de demonstrações financeiras consolidadas que dêem uma 

imagem verdadeira e apropriada de acordo com as “Normas de Relato Financeiro”, aprovadas pelo 

Despacho n.º 44/2020 do Secretário para a Economia e Finanças da Região Administrativa Especial de 

Macau (Normas de Relato Financeiro de Macau), e pelos julgamentos sobre o controlo interno adequado 

para a preparação de demonstrações financeiras consolidadas isentas de distorções materiais, devido a 

fraude ou erros.

Responsabilidade do auditor

A nossa responsabilidade traduz-se em expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras 

consolidadas, tendo por base a auditoria por nós realizada. O nosso relatório é apresentado em 

conformidade com os termos acordados e não pode ser usado para qualquer outro fim. Não assumimos 

qualquer responsabilidade ou obrigação perante qualquer pessoa em relação ao conteúdo deste relatório.

A auditoria foi levada a cabo de acordo com as Normas de Auditoria e as Normas Técnicas de Auditoria da 

Região Administrativa Especial de Macau. Estas normas exigem que o auditor cumpra com os requisitos de 

deontologia profissional, bem como planeie e realize a auditoria de modo a assegurar, com razoabilidade, 

que as demonstrações financeiras consolidadas se encontrem livres de distorções materiais. 

Uma auditoria envolve a realização de procedimentos apropriados destinados à obtenção de provas de 

Assim, o Conselho Fiscal propõe ao sócio que sejam aprovados o Relatório do Conselho de 

Administração de 2020 e as demonstrações financeiras do ano 2020 submetidos pelo Conselho de 

Administração.

4) Plano de trabalhos do Conselho Fiscal para o ano 2021

O Conselho Fiscal continuará a cumprir fielmente, em 2021, os seus deveres de acordo com a Lei das 

Sociedades, os Estatutos da Sociedade, e demais diplomas legais, promovendo o desenvolvimento 

ordenado e saudável da Sociedade.

Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de Macau 

(Hengqin, Zhuhai), Limitada

Relatório de Actividades do Conselho Fiscal de 2020 (continuação)

Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada

12 de Março de 2021
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auditoria relativas às quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras consolidadas. Os 

procedimentos escolhidos dependem de um juízo profissional do auditor, o qual envolve e pressupõe uma 

avaliação do risco da existência de distorções materiais nas demonstrações financeiras consolidadas, 

motivadas por fraude ou erro. Ao efectuar tais avaliações de risco, o auditor atende ao controlo interno 

relevante para a preparação pela entidade auditada de demonstrações financeiras consolidadas que dêem 

uma imagem verdadeira e apropriada, de modo a conceber procedimentos de auditoria apropriados, já sem 

a finalidade de expressar uma opinião sobre a efectividade do controlo interno da entidade. Uma auditoria 

inclui ainda uma avaliação sobre o carácter apropriado ou não das políticas contabilísticas utilizadas, sobre 

a razoabilidade das estimativas contabilísticas efectuadas pela gerência, assim como uma avaliação sobre a 

apresentação geral das demonstrações financeiras consolidadas.

Estamos convictos de que as provas de auditoria que reunimos são suficientes e apropriadas para 

fundamentar a nossa opinião de auditoria.

Opinião de auditoria

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas fornecem uma visão 

verdadeira e apropriada da posição financeira do vosso Grupo, à data de 31 de Dezembro de 2020 bem 

como os resultados das operações consolidadas e dos fluxos de caixa consolidados relativos à mesma data, 

nos termos das Normas de Relato Financeiro de Macau.

Bao, King To  (Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão)

Ernest & Young - Auditores
Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

Macau, 12 de Março de 2021

MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD

Macau Renovação Urbana, S.A.

Relatório de auditor independente  (continuação)



62

63

MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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MACAU RENOVAÇÃO URBANA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITAD
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Conclusão

A equipa de trabalhadores da Sociedade foi-se formando gradualmente em 2020. A Sociedade 

continuou a pautar-se por uma utilização adequada do erário público, a guiar o seu funcionamento 

com elevado grau de transparência e a impulsionar ordenadamente a renovação urbana.

A missão primordial da Sociedade consiste na promoção do desenvolvimento dos bairros antigos da 

cidade de modo a elevar a qualidade de vida dos residentes. A pesquisa e o estudo relacionado com 

os “Sete Conjuntos de Prédios do Bairro Iao Hon” já foram plenamente iniciados e o relatório do 

estudo final será concluído no primeiro trimestre de 2021. Enquanto isso, o concurso público para 

o projecto de habitação para alojamento temporário e habitação para troca no Lote P foi já também 

ordenadamente lançado, prevendo-se que as obras de construção se iniciem na primeira metade de 

2021 e sejam concluídas em 3 anos e meio.

A autorização para a execução das obras de construção do projecto “Novo Bairro de Macau” em 

Hengqin foi obtida no final do ano de 2020 para que seja completamente preparado o arranque 

pleno das obras no primeiro dia do ano 2021. Este projecto visa concretizar o alargamento da zona 

comunitária de vivência dos residentes de Macau na Grande Baía e estender progressivamente os 

serviços sociais de Macau até Hengqin. Será criado um espaço residencial polivalente quando forem 

simultaneamente concluídos os apartamentos e os equipamentos de apoio em 2023.

No próximo ano, a Sociedade, impulsionará, como sempre, de forma legal e pragmática o processo 

de renovação urbana, nos termos dos diplomas legais e das políticas de planeamento geral relativos 

à renovação urbana de Macau.
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