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1.2 Estrutura Orgânica

No âmbito do desenvolvimento do projecto “Novo Bairro de Macau” 

em Hengqin, a Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro 

de Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada estabeleceu um excelente 

organograma.

Visão geral da empresa

Organograma da Sociedade

A Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de 

Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada (adiante designada por 

Sociedade), organismo incumbido do desenvolvimento e 

construção do “Novo Bairro de Macau” em Hengqin, iniciou 

oficialmente a sua actividade em 25 de Março de 2020.

1.1 Retrospectiva das actividades do ano

Em Abril de 2020, os representantes de Zhuhai e Macau 

assinaram o “Contrato de Cessão do Direito de utilização do 

Terreno Estatal para Construção”. O sócio, ou seja Macau 

Renovação Urbana, S.A. encarregar-se-á da construção de 

uma comunidade cívica multidisciplinar integrada que reunirá 

as funções de habitação, educação, cuidados de saúde, entre 

outras. A concepção e o planeamento do projecto, bem como 

as obras de prospecção do terreno, foram já concluídas em 

2020 e a construção geral foi iniciada em finais do mesmo ano, 

proporcionando mais um projecto de qualidade na aquisição 

de habitação, aos residentes de Macau.
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1.3 Recursos Humanos

A implementação do projecto “Novo Bairro de Macau” vai 

concretizar a construção de um círculo de excelente qualidade 

de vida para os residentes de Macau que trabalhem, estudem 

e vivam na Grande Baía. Em 2020, a Sociedade contratou 

mais de 10 trabalhadores. De modo a aperfeiçoar a estrutura 

orgânica desta Sociedade, vão ser gradualmente procuradas 

mais trabalhadores com qualificações técnicas e com perfil 

adequado, para que a Sociedade consiga desenvolver os 

projectos dentro dos prazos.

1.4 Localização da Sociedade e serviços prestados ao público

O local de trabalho virado para o público da Sociedade situa-se na 

Avenida Gang Ao, n.º 88, Prédio n.º 2, 26.º andar 2608 - 2609, na 

Nova Zona de Hengqin da cidade de Zhuhai. O local de trabalho 

dispõe de serviços de atendimento destinado ao público e a 

qualidade dos serviços prestados ao público está continuamente a 

ser melhorada. 

Balcão de recepção da Sociedade
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A Macau Renovação Urbana, S.A. é o sócio desta Sociedade. 

Em 2020, o sócio da Sociedade 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 desta Sociedade de Projecto tomou 

decisões que incidiram sobre a criação da Sociedade de 

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

Estatísticas relativas aos trabalhos da Sociedade 
realizados em 2020

Reuniões N.ºde Reuniões

Decisões do Sócio 5

Reuniões do Conselho de Administração 9

Reuniões do Conselho Fiscal 3

Total 17

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 apreciou o orçamento 

da Sociedade relativo ao exercício de 2020, os documentos para 

apreciação prévia de requisitos do empreiteiro responsável pela 

construção do projecto “Novo Bairro de Macau”, a concepção do 

logotipo da Sociedade e dos artigos impressos, o “Estatuto dos 

Trabalhadores da Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro 

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 para o exercício de 

Governança da Empresa
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2021, a proposta de adjudicação do empreiteiro principal 

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 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.
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Projecto “Novo Bairro de 
Macau” em Hengqin

Em 2020, a Sociedade efectuou o planeamento e concepção 

de forma ordenada do Projecto “Novo Bairro de Macau” em 

Hengqin no qual serão construídas 27 torres de habitação 

com 19 a 26 andares de altura que providenciarão cerca 

de 4000 fracções com acabamentos para serem adquiridos 

pelo público 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.

O empreendimento contemplará lojas comerciais, escola, 

posto de saúde, centro de dia para idosos, centro de serviços 

integrados de apoio à família numa zona comunitária, como 

também de 4000 lugares de estacionamento para veículos 

motorizados. A construção dos apartamentos será concluída 

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

Os Serviços de Terras para o Planeamento de Hengqin destaca 
pessoal para prestar serviço na Sociedade, discutindo sobre o 
planeamento e a concepção do projecto com os trabalhadores 

da Sociedade.

O administrador e os trabalhadores da Sociedade visitam as 
instalações de produção de peças pré-fabricadas

O administrador e os trabalhadores da Sociedade visitam o 
terreno de construção

na mesma altura em que os equipamentos de apoio tornando-o 

numa comunidade de vivência multidisciplinar para satisfazer as 

necessidades de vida dos residentes. Em 2020, a fim de se fazer os 

trabalhos preparativos completos para a construção do projeto, os 

administradores e trabalhadores da Sociedade realizaram visitas a 

fábricas de peças pré-fabricadas, visitas ao terreno de construção e  

reuniões de trabalho.
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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

■ 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 em meados do corrente ano, tendo sido realizadas 

entrevistas e a apreciação prévia dos requisitos às entidades 

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.

A Sociedade iniciou e concluiu no terceiro trimestre os trabalhos de 

prospecção geológica-geotécnica por sondagens de pré-perfuração, 

efectuando previamente 3309 furos que vão 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.
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As demonstrações financeiras da Sociedade do exercício 

de 2020 foram apreciadas e auditadas pelo contabilista do 

escritório de Cantão do auditor independente – Ernest & 

Young (Huaming) – Auditores (Parceria Geral Especial). 

O auditor entende que as demonstrações financeiras da 

Sociedade estão em conformidade com as Normas de 

contabilidade para empresas e reflectem de uma forma 

verdadeira e apropriada a situação financeira da Sociedade, 

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

Dezembro de 2020.

Relatório Financeiro

As despesas administrativas e operacionais da Sociedade 

no exercício transacto foram, sobretudo, despesas correntes 

com vencimentos do pessoal, a gestão administrativa e sua 

exploração. Por outro lado, a Sociedade 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 

de Macau, dedicando activamente recursos no desenvolvimento 

do projecto “Novo Bairro de Macau” em Hengqin. 
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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.

Em 2020, a Sociedade convocou e realizou, no total, 3 reuniões do Conselho Fiscal, tendo 

tomado as seguintes decisões:

(1)  Em 17 de Agosto de 2020, o Conselho Fiscal convocou a primeira reunião, na qual 

tomou conhecimento das actas das 1.ª e 2.ª reuniões do Conselho de Administração 

da Sociedade; apreciou e aprovou a demonstração de resultados, balanço e demais 

documentos de suporte do segundo trimestre de 2020 da Sociedade (desde a data de 

constituição até Junho); 

(2)  Em 22 de Outubro de 2020, o Conselho Fiscal convocou a segunda reunião, na qual 

tomou conhecimento das actas das 3.ª e 4.ª reuniões do Conselho de Administração da 

Sociedade;  

(3)  Em 26 de Novembro de 2020, o Conselho Fiscal convocou a terceira reunião, na qual 

tomou conhecimento da acta da 5.ª reunião do Conselho de Administração da Sociedade; 

apreciou e aprovou a demonstração de resultados, balanço e demais documentos de 

suporte do terceiro trimestre de 2020 da Sociedade (de Julho a Setembro);

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

exercício de 2020

(1)  A Sociedade funciona de acordo com a 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 

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

Relatório de Actividades do Conselho Fiscal de 2020
(continuação)
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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 atingidos 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.

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

Relatório de Actividades do Conselho Fiscal de 2020
(continuação)

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

os documentos reflectem claramente a situação patrimonial, económica e financeira da 

Sociedade.

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.

Ling Hsiao Yun, Paula

Presidente do Conselho 
Fiscal

Cheong Lok Tin

Supervisor

Vong Hou Piu

Supervisor escolhido pelos 
Trabalhadores

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

12 de Março de 2021
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Sociedade de Desenvolvimento do Novo Bairro de 
Macau (Hengqin, Zhuhai), Limitada

Relatório de auditoria
Ernest & Young Huaming (2021) auditoria No. 61548415_G01

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA

Acionistas da SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU 

(HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA:

1) Opinião

Auditamos as demonstrações financeiras da SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO 

NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA, incluindo a Demonstração 

da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020, a Demonstração dos Resultados, a 

Demonstração de Alterações no Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa 

relativas  ao período de 25 de março de 2020 (a data de incorporação) a 31 de dezembro 

de 2020, e as notas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas 

contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira 

e apropriada, em todos os aspetos materials, a posição financeira da SOCIEDADE DE 

DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA 

em 31 de dezembro de 2020, o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa 

relativos ao período de 25 de março de 2020 (data de incorporação) a 31 de dezembro de 

2020, de acordo com as Normas de Contabilidade para Empresas Comerciais.

2) Base para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas de Auditoria das Contabilístas 

Públicos Certificados chineses. A seção "Responsabilidades do Contabilísta Certificado 

pela Auditoria de Demonstrações Financeiras" do relatório de auditoria detalha melhor 

nossas responsabilidades de acordo com essas normas. Somos independentes da 

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, 

ZHUHAI), LIMITADA e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de 

ética profissional para Contabilístas Públicos Certificados chineses.Estamos convictos de 

que a prova a auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma 

base para a nossa opinião.

3) Responsabilidades do órgão de gestão e governança para as demonstrações 

financeiras

A órgão de gestão da SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO 

DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA é responsável pela preparação de 

demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira de acordo com as 

Normas de Contabilidade para Empresas Comerciais, criação e manutenção de um 

sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações 

financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro.

Na preparação das demonstrações financeiras, a órgão de gestão é responsável pela 

avaliação da capacidade da SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO 

DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA de se manter em continuidade , divulgando 

questões relacionadas com a continuidade (se aplicável) e aplicando o pressuposto 

da continuidade operacional, a menos que haja liquidação ou rescisão de operações é 

planejado ou não há outra escolha realista.

A órgão de gestão é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação 

da informação financeira da SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO 

DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA.

4) Responsabilidades da contabilísta público certificado pela auditoria das 

demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre as demonstrações 

financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, 

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

Relatório de auditoria (continuação)
Ernest & Young Huaming (2021) auditoria No. 61548415_G01

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA
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e emitir um relatório onde conste a opinião.  Segurança razoável é um nível elevado de 

segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as 

normas de auditoria sempre detetará uma distorção quando exista.  As distorções podem 

ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, 

se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões econômicas dos utilizadores 

tomadas pelos usuários das demonstrações financeiras com base nessas demonstrações 

financeiras.

No processo de execução do trabalho de auditoria de acordo com as normas de auditoria, 

usamos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e 

também:

(1)  identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 

financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de 

auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente 

e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.  O risco de não detetar 

uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma 

distorção material devido a error, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, 

omissoes intencionais, falsas declaracoes ou sobreposicao ao controlo interno.

(2)  obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 

objetivo de procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas 

não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno.

(3)  avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 

estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pelo órgão de gestão.

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

Relatório de auditoria (continuação)
Ernest & Young Huaming (2021) auditoria No. 61548415_G01

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA
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Relatório de auditoria (continuação)
Ernest & Young Huaming (2021) auditoria No. 61548415_G01

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA

(4)  concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 

continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza 

material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas 

significativas sobre a capacidade da SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO 

BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), LIMITADA para dar continuidade às suas 

atividades.  Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a 

atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações 

financeiras ou, case essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião.  

As nossas conclusões são baseadas nas prova de auditoria obtida à data do nosso 

relatório.  Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a SOCIEDADE 

DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO BAIRRO DE MACAU (HENGQIN, ZHUHAI), 

LIMITADA descontinue as suas atividades.

(5)  avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 

financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam 

as transações e acontecimentos, subjacentes de forma a atingir uma apresentação 

apropriada.

Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e 

o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significaticas da auditoria incluindo 

qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

[Assinatura do auditor]

  12 de março de 2021
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A execução das obras de construção do projecto “Novo 

Bairro de Macau” em Hengqin foi iniciada no final do ano. 

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.

A Sociedade, impulsionará, de forma pragmática, a 

execução das obras de construção do projecto, nos termos 

das políticas de planeamento geral da Sociedade.

Conclusão




