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O ADMIRÁVEL MUNDO NOVO DO TA PAO

使用發泡膠裝食物的日子進入倒數階段。

澳門政府決定禁止入口發泡膠外賣盒。餐飲業
表示支持，他們稱已準備用再生物料或可降解
的物料取代，最理想的方法是，自備容器

As caixas de esferovite para transportar
comida têm os dias contados.
O Governo de Macau decidiu colocar um
fim às tradicionais caixas de take away.
Pessoas ligadas à restauração batem
palmas à decisão e dizem-se preparados
com soluções em papel reciclado ou até
mesmo biodegradáveis. “Levar de casa
um recipiente” seria a solução ideal

葡萄牙企業利用臭氧抗擊新冠肺炎
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國際女藝術家澳門雙
年展完美落幕
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1
在澳門，市中心的議事亭前地已豎起傳統的聖誕樹
As autoridades de Macau já ergueram a tradicional árvore de Natal no Largo do Senado, em pleno centro da cidade

2
在中國，網名為「弦子」的女士到達北京法院，她對電視節目主持人提起性騷擾訴訟
Zhou Xiaoxuan chora ao falar com seus apoiantes ao chegar a um tribunal em Pequim.
Zhou é uma mulher chinesa que abriu um processo de assédio sexual contra um apresentador de TV

3
在香港，出現新冠肺炎第四波疫情，在限制措施生效前兩天，乘客戴着口罩坐巴士
Passageiros de autocarro usam máscaras faciais em Hong Kong, dois dias antes de novas medidas destinadas a conter
a quarta onda de infecções por Covid-19
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人生準則
O PRINCÍPIO DO RESTO DAS NOSSAS VIDAS

疫

苗接種計劃符合澳門政府所尊崇的人道

普大肆宣揚的「中國病毒」罪名，轉而想起中

除疫苗接種外，在國內和國際大環境下，還有

關鍵性的問題依然存在：可應用哪些疫苗；疫

澳門的民族主義和區域一體化將得以發展。首

袖、商人、還是普通民眾……為了擺脫疫情的

主義傳統：自由和自願接種。然而一些

苗有效率如何；以及在一個向全世界敞開懷抱
的城市裡，以「監獄」模式對那些在歐洲、美

古步毅 PAULO REGO

國或其他地方接種疫苗者進行入境強制檢疫的
做法是否會終止。城市的經濟、社會、心理和關
係策略的復甦，取決於這些因素能否巧妙融合。

中國的經濟復甦速度會比西方快很多，這將對
國際關係產生影響。很快，大家就會忘記特朗

O

plano de vacinação cumpre com a
tradição humanista de Macau que
este Governo respeita: imunidade gratuita e voluntária. Restam algumas dúvidas
cruciais: quais as vacinas disponíveis; a que
ritmo serão garantidas; e, numa cidade
franca, aberta ao mundo, se acaba ou não
a quarentena obrigatória à entrada, em
modo “cárcere”, para quem for vacinado
na Europa, Estados Unidos ou outro local
onde sejam vacinados. A recuperação económica, social, psicológica e a estratégia

relacional da cidade depende da conjugação inteligente destes fatores.
A recuperação económica na China vai ser
bem mais veloz que no ocidente, o que terá
impacto no quadro das relações internacionais.
Muito em breve toda a gente se esquecerá da
culpa do “vírus chinês”, promovida por Trump,
para se lembrarem do capital chinês, com o
qual o mundo quererá ser “contaminado”.
A integração regional e o nacionalismo
crescerá em Macau. Primeiro, porque ideologias à parte, não há outro caminho para

國的雄厚資本，全世界都想從中分一杯羹。

先，除了轉變思想，沒有其他方法能使經濟在
短期內復甦，並在中長期內實現經濟多元化。

但也有一些尚未公開且不甚明朗的積極信號—強
化葡語國家戰略以及對澳門國際化表現出的支
持。包括某些標準的修訂和針對金融基金的不
同舉措。事實上，迄今為止，金融基金一直無
法發揮其作用和效能。

一項嚴峻挑戰亟待我們應對。不管你是政治領
困境，我們必須盡己所能，將政治行為與創新、
創業精神和社區凝聚力相結合。在充分認識到

新冠病毒的傳播速度及其威力的基礎上，特首賀
一誠的第二屆任期將取決於澳門能否在地方、
國家和國際層面獲得肯定。

這是我們面臨的最大挑戰，將決定每個人未來
的生活軌跡。

ganhar a recuperação - no curto prazo nem para a diversificação económica - a
médio e longo prazo.
Mas há também sinais positivos - ainda não
públicos nem muito claros - que reforçam
a estratégia lusófona e o apoio à internacionalização de Macau. Incluindo a revisão
de critérios e uma aposta diferente num
fundo financeiro que, de facto, foi até agora
incapaz de ser útil e funcional.
Para além da vacinação, do contexto nacional e internacional, há um desafio essencial

que depende de nós. Dos líderes políticos,
dos empresários, da população em geral...
Para sair do buraco pandémico, teremos
de ser muito melhores, cruzar condução
política e com inovação, empreendedorismo e solidariedade comunitária. Depois
do respeito que merece pela celeridade
e músculo com selou o vírus, a afirmação
local, nacional e internacional de Macau
marcará o mandato de Ho Iat Seng.
É o maior desafio das nossas vidas. E vai
decidir como a viveremos.

們施壓，使大麻在全美範圍內合法化，下一步

劃最終也是不了了之，無疾而終，今年大選敗局

毒品是暴利產業，同時也是暴力產業、血腥產

破浪了，將毒品合法化是民主黨上臺給美國選民

議事亭 SENADO

毒海沉淪
DROGAS DESTRUIDORAS

陳思賢 DAVID CHAN *

在

就是可卡因、海洛英等。

業、黑色產業，任何一個國家如果對毒品氾濫
俄勒岡州和華盛頓州宣佈少量持有
可卡因和海洛英等硬性毒品將不再

視為犯罪，如被發現祗需繳納100

美元罰款即可之後，亞利桑那州、蒙大那州、
南達科他州、新澤西州和密西西比州也跟着先
後宣佈大麻合法化，美國僅剩下15個州仍然堅
持擁有大麻為違法行為，這15個州更被認為是

保守州份。毒品合法推動者正準備在國會向它

D

epois dos estados de Oregon e Washington anunciarem que a posse de
drogas pesadas como cocaína e heroína em
pequenas quantidades deixará de ser crime,
dando apenas direito a uma multa de 100
dólares, agora são os estados do Arizona,
Dakota do Sul, Nova Jérsia e Mississípi a legalizar o uso de canábis. Apenas 15 estados,
considerados maioritariamente conservadores, mantém agora o uso desta droga como
ilegal. Mas os apoiantes da legalização das
drogas estão a preparar-se para pressionar
o Congresso a legalizar a canábis em todo
o país, seguindo-se a cocaína, heroína, etc.
A droga é uma indústria lucrativa, mas

também violenta, sangrenta e terrível. Se
um país perde controlo do seu consumo
está a destruir não só os seus cidadãos e
famílias, como também toda a sociedade e
nação. Todavia, ao longo dos últimos anos,
a definição de droga no ocidente tem ficado
cada vez menos clara, e vários governos
são cada vez mais tolerantes. No dia 17 de
outubro de 2018, o Canadá considerou a
sua legalização da canábis em todo o país
como uma vitória, altura em que o governo
de Trump tinha uma tolerância zero em
relação às drogas. O presidente americano chegou até a apoiar a pena de morte
para traficantes de droga, e a incentivar o

失去控制，毀滅的不僅僅是個人和家庭，還有
社會和國家，不過，這些年，西方社會對毒品的
定義變得越來越模糊，對吸毒行為也變得越來越

寬容，2018年10月17日，加拿大政府在全國範圍
內實行大麻合法化，並且自認為是一場勝利，當
時特朗普政府對毒品的態度是零容忍的，特朗普
要求對毒品販子判處死刑，並敦促美國國會加強
對毒販的量刑法律，特朗普好像在反毒方面是挺
認真的，不過，跟其他的偉大計劃一樣，反毒計

Congresso a intensificar a condenação dos
mesmos. No entanto, como todos os seus
outros grandes planos, esta luta acabou por
morrer, e Trump perdeu as eleições. Biden,
pelo contrário, está a aproveitar o apoio do
seu partido liberal, onde a descriminalização das drogas é vista como uma vitória
democrática para os eleitores americanos,
e promovida nos media por especialistas
como uma solução humana, progressiva e
saudável. Embora a legalização das drogas
possa ter um impacto positivo no crescente
problema de consumo de drogas nos EUA,
vários democratas afirmam que a sociedade
americana se irá tornar mais diversa, e que
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已定，已經無力回天，而拜登則帶著自由黨乘風
的一份見面禮，專家和媒體們說得頭頭是道，又
是人權又是進步又是健康，而且通過毒品合法化
還能對日益嚴峻的美國毒品問趣產生積極影響，
一些民主黨喉舌還說美國社會將更加多元化，對
毒品持開放態度是自由的體現，政府方面更是好
處多多：毒品合法化後各州警力開支大減，緩解
財政壓力，各州又能從毒品的生產、流通、消費
各個環節得到稅收，增加了政府收入。這種詭辯
無法掩飾毒品的本質，但公開反對者會被譏笑為
保守份子，因為是非黑白在美國已經被顛倒。

a abertura às drogas é um sinal de liberdade
e de que o governo irá continuar a evoluir
neste sentido. Com a legalização das drogas,
a despesa em proteção policial é diminuída
drasticamente, o que alivia alguma da atual
pressão financeira. Os vários estados podem ainda conseguir algum lucro através da
produção, circulação e consumo de drogas. Todavia, este esquema não esconde a
natureza das drogas, mas todos os que se
opuserem ao mesmo serão apelidados de
conservadores, porque já não existe noção
de certo e errado nos EUA.
* 高級編輯 Editor Senior
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疫苗挑戰
O DESAFIO DA VACINA
周俊元 JOHNSON CHAO*

澳

門政府洽購140萬劑新冠肺炎疫
苗供全澳居民接種，分別預計在
本月及明年上半年抵澳。疫苗來了，
距離回恢正常生活狀態還遠嗎？疫苗
的運送、儲存、使用等方面的挑戰，
如何應付？
首先是運送。國際航空運輸協會
（IATA）執行長Alexandre de Juniac

O

governo de Macau está a negociar a
compra de 1,4 milhões de doses da
vacina Covid-19 para todos os residentes
de Macau. A previsão é de que cheguem
entre este mês e o primeiro semestre do
próximo ano. A vacina está a chegar à
cidade, será que estamos mais perto de
voltar à vida normal? Como lidar com
os desafios de entrega, armazenamento
e administração das vacinas?
Em primeiro lugar está o envio. Alexandre de Juniac, presidente-executivo da
International Air Transport Association
(IATA), descreveu a entrega de vacinas

形容，疫苗的運送將是有史以來規模最
大、最複雜的後勤行動。粗略估算，若
地球上70億人口，每人需要打兩劑疫
苗，若以110噸容量的波音747貨機，
每次可以運送8000劑疫苗估算，至少
需要耗時兩年才能送完140億劑疫苗。
另外，輝瑞藥廠和莫德納研發的疫苗
都有95%的保護率。但輝瑞疫苗必須

在-70C的環境下儲存，莫德納疫苗
在-20C的環境下可以保存6個月，在家
用冰箱裡可以保存最多30天，在室溫下
能保存12小時。這項要求限制了這兩種
疫苗向世界各地的運送分配工作。
最理想的情況是，明年世界各地陸續接
種疫苗，及後回恢正常。目前，只能寄
望於疫苗是有效預防新冠肺炎。明年，

防疫仍是最大的挑戰，經濟危機緊隨其
後。澳門政府的第二輪經濟援助措施之
一，第二輪消費卡將於12月底完結，社
會有呼聲期望推出第三輪經濟援助，政
府稱沒有「閂後門」，需在特殊情況下
才推出。願澳門明天會更好。

como a maior e mais complexa operação logística da história. Estima-se que
se houver 7 mil milhões de pessoas no
planeta, cada pessoa precisará de duas
doses da vacina. Se um Boeing 747 com
capacidade de 110 toneladas pode transportar 8.000 doses da vacina de cada
vez, levará pelo menos dois anos para
entregar 14 mil milhões de doses da
vacina.
As vacinas desenvolvidas pela Pfizer
e pela Moderna apresentam taxas de
proteção de 95 por cento. Mas a vacina
Pfizer deve ser armazenada a -70 graus

centígrados. A vacina Moderna pode ser
armazenada a -20 graus centígrados por
6 meses. Na arca frigorífica doméstica
até 30 dias e, à temperatura ambiente,
por 12 horas. Essa exigência limita a entrega e distribuição destas duas vacinas
em todo o mundo.
O ideal é que, no ano que vem, todas as
partes do mundo sejam vacinadas para
se poder voltar à normalidade. Por agora, só se pode esperar que a vacina seja
efetiva contra a Covid-19.
No próximo ano, a prevenção da pandemia continuará a ser o maior desa-

fio, com a crise económica a vir depois. Em Macau, a segunda ronda de
medidas de assistência económica do
Governo, a segunda ronda de cartões
de consumo termina no final de Dezembro. Há vozes na comunidade que
apelam para o lançamento de uma terceira ronda de assistência económica.
O Governo disse que não fecha essa
porta e que é abri-la em circunstâncias
especiais. Esperamos que Macau seja
melhor amanhã.

但是，在這期望下，亦可能出現危
險，需予以警告，IBM和國際刑
警組織警告，黑客干預物流鏈，使
我們，特別是最貧窮的國家感到擔
憂。如何決定疫苗優先接種到哪些

國家，最富有的國家已經表示他們
將「積存」疫苗，就像口罩銷售一
樣。
在確定優先次序時，最貧窮的國家
無疑處於優先事項的前列，甚至說

在短短的兩三年內，非洲可以為約
90％的人口接種疫苗。正如衛生
專家稱，即使提供疫苗，亦有必要
繼續觀察目前的預防措施。有關疫
苗的信息，最好不要放鬆警惕。

ações do género.
Entretanto, com esse alento, também
surgem alertas perigosos sobre o que poderá acontecer, tendo a IBM e a Interpol
alertado para a intervenção de hackers
na obstrução das cadeias logísticas. Outra abordagem que preocupa, sobretudo
países mais pobres tem que ver com a

prioridade a dar a que países, sabendo-se
que os mais ricos já vinham dando sinais
de que “açambarcariam” a produção das
vacinas, como aconteceu com a venda de
máscaras faciais.
Na definição das prioridades os países
mais pobres certamente ficaram na cauda
das prioridades, falando-se mesmo que só

em dois, três anos a África poderia vacinar
uns 90 por cento da sua população. Como
têm reiterado especialistas em saúde, ainda que as vacinas sejam disponibilizadas
haverá necessidade de se continuar a observar as actuais medidas de prevenção.
Por tudo que se sabe à volta da vacina, o
melhor mesmo é não baixar a guarda.

*《澳門平台》中文編輯

*Editor da edição em chinês do PLATAFORMA

勿鬆懈
NÃO BAIXAR A GUARDA
安哥拉《國家報》社論 EDITORIAL O PAÍS, ANGOLA

全

世界已漸見疫苗曙光，亦已
開始接種。接種順序近幾天
由西歐、美國和俄羅斯開始。在這
情況下，喘不過氣的那段時期，已
被充滿希望的生機所取代。

O

mundo tem sido brindado com
informações esperançosas sobra a
descoberta de várias vacinas e o início
de processos de vacinação a entrar em
andamento nos próximos dias na Europa
ocidental, América e Rússia. Parece que o
período de sufoco vem sendo substituído
pela expectativa compreensível em situ-
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疫情之下 藝術竭力煥發

澳門 MACAU

Depois da pandemia, a arte a dar o seu melhor
羅嘉華 CAROL LAW

第

二屆「國際女藝術
家澳門雙年展」
（ARTFEM）來
到尾聲。疫情之下，由決定舉
辦日期，運送藝術作品，到邀
請藝術家來澳，策展人皆面對
不少挑戰。縱然如此，首席策
展人馬若龍認為，今屆展覽成
績不俗，比上一屆有不少突破。
他又指，雙年展的網絡現在變得
更大，「所以兩年後，我想藝術
家會（對ARTFEM）有興趣，即
使我們不找她，藝術家知道有這
件事，會有興趣。」
ARTFEM策展人之一郭恬熙也認
為，大家有共識，認同ARTFEM
值得投放心思，「相信大家都
會覺得，除了有意義之外，亦
是國際性。我們希望做到國際
標準，在這層面上大家都很認
真地參與。」

疫情下策展

突破上一屆

「國際女藝術家澳門雙年展」
由婆仔屋文創空間主辦，澳門
基金會及多個本地機構贊助，
是國際上僅有的大型女性藝術
雙年展。受疫情影響，今屆由
原定的3月8日延至9月30日至
12月13日舉行。是次雙年展
是第二屆，由五位策展人：馬
若龍、郭恬熙、朱焯信、李圳
香和Leonor Veiga負責挑選
澳門、香港、內地及國際的藝
術家。來自22個地區的98位
女藝術家共142件作品分佈於
婆仔屋、市政牛房（已結束）
、東方基金會及里斯本畫廊這
四個藝術空間內展出。
展覽到尾聲，首席策展人馬若

A

segunda edição de
“Mulheres Artistas –
Bienal Internacional
de Macau” (ARTFEM) está
agora a chegar ao fim. O impacto da pandemia dificultou
alguns fatores da organização
deste evento, como a sua data,
transporte de obras e artistas
convidados. Porém, Carlos Marreiros, curador da exposição,
acredita que mesmo assim esta
foi uma edição de sucesso que
superou a anterior. O mesmo
salienta que a rede de contactos da bienal cresceu. “Neste
espaço de dois anos acredito
que haverá mais artistas com
interesse na ARTFEM. Mesmo
sem as convidarmos, têm agora
conhecimento do evento e interesse em participar”, afirmou.
Alice Kok, uma das curadoras
da ARTFEM, afirma que o consenso geral é de que este é um
evento de grande importância.
“Acredito que todos sentem que
para além de um evento de valor, é um evento internacional.
Queremos atingir padrões internacionais, e estamos todos
dedicados a tal objetivo.”

EXPOSIÇÃO SUPERA
EDIÇÃO ANTERIOR
Organizada pelo Albergue SCM
e financiada por várias instituições locais como a Fundação
Macau, a “Mulheres Artistas –
Bienal Internacional de Macau”
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龍回顧今次ARTFEM時認為，
今屆雙年展除首次設定主題
外，亦有多項突破，例如首屆
ARTFEM未能將外地的裝置藝
術、雕塑等帶來澳門，但今年
成功展出多個外地女藝術家的
裝置作品，而雖然參展藝術家
較上屆少，但作品種類更多元
化，更能反映現代藝術趨勢。
今年也使用了很多社交媒體推
廣，令更多人認識ARTFEM。
另外，展出空間也由藝術博物
館變成四個位於不同社區的藝
文空間，「藝術種類多，也是
一個教育過程。」
翻 查 資 料 ， 2 0 1 8 年 首 屆
ARTFEM位於婆仔屋的展覽在
三至五月間約有三千人次參觀，
位於藝博館的要主展場則約有八
千人次。根據婆仔屋文創空間提
供的數字，今年ARTFEM婆仔屋

展場十月至十一月入場人次約為
五千人次。馬若龍認為，今次的
參觀的人次有上升，而作品分散
於四個展區，與居民之間的互動
更多，但因訪問這天展覽仍未結
束，故未有最終數字。

澳門藝術家感到自豪，「證明
本地藝術家能與國際接軌。」
她亦表示，整個過程都非常開
心，「因為很有滿足感，由零
開始去聯絡、溝通，到最後展
現到成果，成果也很明顯做得
有水準，所以都非常滿意。」

另一位策展人郭恬熙也認為，今
年雙年展最大的挑戰是疫情。她
指，很多國際大型展覽都被迫要
延期，繼而取消，但ARTFEM
只是延期，最終成功舉行。而
今次展覽的作品數目眾多，運
輸不易，加上部分策展人在外
地工作，機票也難求，工作變
得吃力，幸得團隊合作及婆仔
屋的技術人員支援。她憶述，
不少大型裝置藝術都在牛房展
出，其中一件需要吊起一塊很

重的石頭，團隊幾經辛苦完成
後卻發現石頭上下倒轉了，要
重新再組合。有一個則是要砌
出一個「曼陀羅」。「用泥去
堆砌一個壇城（曼陀羅），是
一種西藏的傳統（藝術）。」
而這藝術講究比例與對稱。剛
好策展人朱焯信、李圳香還有
兩位內地藝術家已到澳門，大
家於是一起合力完成。
「藝術家都很感動。我們一大班
人，包括策展人、參展藝術家，
還有婆仔屋技術團隊支援，同心
協力完成了。基本上過程有一點
像行為藝術。藝術家也很開心，
很感動，我們的團隊能完成她的
作品。」
郭恬熙又指，今次參展藝術家
中，以本地藝術家最多，有31
名，而本地作品的水準和國際
藝術家的水準基本一致，很為

開始籌備下屆展覽了嗎？馬若
龍表示，已想好下屆的主題，
但暫時未能公佈。他指，下屆
的策展團隊仍會是原班人馬，
也傾向把展覽像今年般分散於
幾個展場進行，至於仍會在三
八婦女節舉行還是像今年一樣
在中秋節開幕則尚未決定。他
又透露，有一些還未落實的想
法，例如希望做一個展覽，是
與歷史上出色但鮮為人知的女

藝術家有關，「會是一個很大
的國際焦點。」
「國際女藝術家澳門雙年展」
來到第二屆，仍屬起步階段。
馬若龍也自言：威尼斯雙年展
百多年了，我們才第二屆，慢
慢來吧。確實，澳門地方細小，
發展藝術面對不少掣肘，加上
未來仍有疫情及經濟放緩等挑
戰，都為行業前景蒙上陰霾。
但不論如何，藝術都要不斷發
聲。就如今屆ARTFEM婆仔屋
展場開幕當日，馬若龍的致辭
提到：「沒病毒能侵害思想的
根基，病毒也不能使創意的花
朵凋零。沒藝術的生命就像沒
靈魂的身體，像吸血鬼一樣躲
在黑暗中。這種生活是每個藝
術家的惡夢，人類也不希望自
己的靈魂從此消失。萬歲！世
界各地的藝術家們萬歲！」

é a única bienal desta dimensão
dedicada a artistas femininas
no mundo. Devido à pandemia, esta edição da bienal não
teve início no dia 8 de março
e foi adiada para entre os dias
30 de setembro e 13 de dezembro. Na sua segunda edição, a
bienal contou com 5 curadores:
Carlos Marreiros, Alice Kok,
James Chu, Angela Li Zhenxiang e Leonor Veiga, representando Macau, Hong Kong,

China continental e ainda artistas internacionais. Um total
de 142 obras de 98 artistas de
22 regiões foram expostas em
quatro espaços: Albergue SCM,
Antigo Estábulo Municipal de
Gado Bovino (encerrado), Fundação Oriente e Galeria Lisboa.
Com a exposição a chegar ao
fim, Carlos Marreiros, chefe-curador, acredita que esta edição
da ARTFEM fez vários avanços.
Por exemplo, a primeira edição

não conseguiu trazer esculturas
e instalações de fora para Macau, porém este ano contaram
com várias instalações de várias
artistas estrangeiras. Embora
o número de artistas este ano
seja menor, as obras presentes
na exposição são mais diversificadas e refletem melhor o
estado atual da arte moderna.
Outra diferença foi o uso de
promoção nas redes sociais ao
longo desta edição, que deu a

conhecer a ARTFEM a um público mais alargado. O espaço
utilizado para as exposições
durante esta edição deixou de
ser apenas o Museu de Arte de
Macau, sendo constituído por
quatro espaços espalhados pela
cidade. “Existem vários tipos de
obras de arte, tudo faz parte de
um processo educacional”, afirmou o curador.
De acordo com dados da ARTFEM, a primeira edição do

evento em 2018 atraiu cerca de
3000 visitantes entre os meses
de março e maio no Albergue
SCM e 8000 visitantes na exposição principal no Museu
de Arte de Macau. Segundo os
dados partilhados, esta edição
da ARTFEM contou com cerca
de 5000 visitantes no Albergue
SCM entre outubro e novembro
deste ano. Para Carlos Marreiros, este evento assistiu a um
crescimento no seu número

團隊精神

克服困難
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下一屆籌備已開展
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de visitantes e uma maior interação entre os residentes e
as obras de arte em exposição.
Todavia, visto que à data da entrevista a exposição continua
aberta, não estão disponíveis
os seus números finais.

ENFRENTAR DESAFIOS
Alice Kok, uma das curadoras,
concorda que o principal desafio para a organização deste
evento foi a pandemia. A mesma salienta que várias grandes
exposições a nível internacional tiveram de ser adiadas ou
canceladas, mas a ARTFEM
conseguiu concretizar-se. Devi-

do ao grande número de obras
na exposição, o seu transporte
não foi fácil, especialmente tendo em conta que vários artistas
vinham de fora e não existiam
bilhetes de avião disponíveis.
No entanto, no final tudo foi
possível graças ao trabalho de
equipa e apoio do Albergue
SCM. Alice Kok recorda que
entre as várias grandes instalações que estiveram em exposição no Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino, uma exigiu
erguer uma enorme pedra, a
qual após várias tentativas tinha mudado de posição e precisou de ser remontada. Outra
instalação exigiu a construção

de uma “mandala”. “É uma tradição tibetana construir uma
mandala com barro”, explicou
a curadora, acrescentando que
se trata de uma obra centrada
na proporção e simetria. Por
acaso, na altura da sua instalação dois dos curadores da exposição, James Chu e Angela Li
Zhenxiang, e dois artistas do
continente tinham chegado a
Macau e ajudaram a montar a
instalação.
“Todos os artistas ficaram
comovidos. Foi um trabalho
conjunto, incluindo tanto os
curadores, como os artistas
em exposição e a equipa do Albergue SCM. Foi um processo

lento, como uma obra de arte.
A artista ficou radiante e comovida com o facto de a equipa ter
conseguido instalar a sua obra.”
Alice Kok afirmou ainda que
entre as artistas participantes, 31 são artistas locais, mas
os critérios para a sua escolha
foi o mesmo das artistas internacionais, e por isso está
extremamente orgulhosa da
comunidade artística de Macau. “Isto prova que os artistas
de Macau conseguem também
estar ligados ao resto do mundo”, comentou Alice, para quem
todo o processo de organização
foi extremamente agradável.
“Fiquei muito satisfeita com o
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resultado. Começamos do zero,
e através de comunicação e colaboração, chegamos a este produto final. Os resultados foram
claramente positivos, por isso
fiquei contente.”
Já tiveram início as preparações
para a próxima edição
A organização da próxima
edição já começou? Carlos
Marreiros afirma que até já foi
definido o seu tema principal,
mas ainda não foi anunciado.
O mesmo partilhou que a próxima equipa de curadores será
a mesma, e que as exposições
também estarão divididas entre
vários espaços. Porém, ainda
não foi decidido se terá início
no dia da mulher (8 de março)
ou no Festival do Meio Outono.
O curador revelou ainda que
várias ideias ainda não foram
postas em prática, como uma
exibição de obras de artistas
femininas de alta relevância
histórica menos conhecidas, e
que “poderia ser um dos principais focos internacionais”.
Esta é apenas a segunda edição
da “Mulheres Artistas – Bienal
Internacional de Macau”, sendo um evento ainda jovem.
Carlos Marreiros salientou:
“A Bienal de Veneza tem mais
de 100 anos, nós vamos ainda
na nossa segunda edição, temos de ter calma. A pequena
dimensão de Macau, as várias
dificuldades que enfrenta no
que diz respeito ao desenvolvimento artístico, e o impacto da pandemia e das suas
repercussões económicas futuras, oferecem uma perspetiva menos positiva ao futuro
desta indústria, porém a arte
continuará a desenvolver-se.”
Tal como foi mencionado por
Carlos Marreiros no discurso
de abertura da ARTFEM no Albergue SCM: “Nenhum vírus
conseguirá destruir a base de
um pensamento, nenhum vírus consegue fazer uma ideia
morrer. A vida sem arte é como
um corpo sem alma, como um
vampiro escondido à sombra.
Esse é o maior medo de todos
os artistas. Mas a humanidade não quer perder a sua alma.
Longa vida a todos os artistas
do mundo!”
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葡企引進臭氧技術抗疫
Empresa portuguesa usa ozono
para combater Covid-19
蘇爔琳 CATARINA BRITES SOARES

葡

萄牙Safeway公司研
發可有效殲滅絕大部分
新冠病毒的儀器。有關
儀器在中國製造，並已銷往多個
市場。這家公司向《澳門平台》
表示，現正計劃向澳門出口這項
技術。

Diogo
Mocho、Tocha和José
Serra早在疫情在武漢爆發時，便預
料到疫情並不會僅局限於中國內地。
他們在中國的聯繫夥伴Tocha很早
便預計疫情的嚴重性和尋求解決辦
法。Diogo Mocho又認為：「我們
有技術、工程、生產和創立品牌的專

家，所以我們認為我們應該，也有能
力盡一己之力幫忙。」
我們計劃可分為三個階段：經由
Olisipo Way創投公司注資—在年初
成立Safeway公司，並開展研發臭氧
儀器和雙氧水汽化機的工作，用來消
滅疫情源頭的冠狀病毒。
企業家Diogo Mocho向《澳門平台》
表示，有關儀器在里斯本大學理學院新
型冠狀病毒測試中心實驗室的測試階
段，取得令人矚目的研究成果。
「我們有信心研究進展順利，我們也
已經在知名大學對儀器再次進行測試
和複檢。檢測的結果遠高於使用口罩
或酒精搓手液等抗疫措施，阻隔高達

98%的病菌。」

產品優勢

Mocho稱，秘訣在於利用臭氧消毒，
這比紫外線消毒更加有用，因為紫外線
消毒有不少缺點。而這項技術同樣可以
用來消毒空間，但還處於研發階段，距
離投入實際應用還需時間。
例如，未直接暴露在紫外線下的區域
未能消毒。這種實際上沒有消毒的做
法並不正確，卻會錯誤地使人產生錯
覺，誤認為已經消毒從而安全。
紫外線消毒技術需要的燈泡亦需維護，
因為燈泡在使用過程中可能會熔斷或破
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裂，另外也需要對如何安全使用燈泡作
額外的人員培訓。然而，在科學研究中
得到證實的是，臭氧在消除已知的病毒
和細菌方面有顯著的功效，同時還可以
去除異味。
在風險方面，研發人員指出產品建基
於安全和功效。
「和其他氣體一樣，臭氧是一種會損
害呼吸道的氣體。我們可以保證在符
合安全指引的情況下使用臭氧是沒有
問題的。在符合SGS企業安全認證機
構的標準下，我們會向客戶提供培訓
課程讓他們知道產品的使用方法。」
Mocho特別指出，設備適用於不同地
方，例如超級市場、餐廳、酒店、辦公

新冠肺炎 COVID-19
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empresa portuguesa Safeway inventou geradores
com eficácia de quase cem
por cento na eliminação do vírus
SARS-CoV-2. Os equipamentos,
produzidos na China, estão em diversos mercados. Ao PLATAFORMA, a companhia diz que está nos
planos exportar a tecnologia para
Macau.
Diogo Mocho, Tocha e José Serra perceberam cedo que a pandemia se ia
alastrar e que não iria ficar confinada à
China continental, quando surgiu em
Wuhan. A ligação de um deles - Tocha - à China permitiu-lhes antecipar
a gravidade da situação e pensar numa

resposta. “Tendo em conta que todos nós
temos expertise nas áreas de tecnologia, engenharia, produção de produto
e criação de marca, decidimos que deveríamos e poderíamos ajudar”, afirma
Diogo Mocho.
Foi assim que o trio - que já se conhecia através da sociedade de capital de
risco Olisipo Way - criou a Safeway, no
início do ano, e começou a desenvolver
geradores de ozono e vaporizadores de
água ozonizada como alternativas para
eliminar o vírus SARS-CoV-2, que dá
origem à doença Covid-19 (VER CAIXA).
Ao Plataforma, o empresário Diogo Mocho diz que os equipamentos atingiram
“resultados impressionantes” nos testes
a que foram sujeitos em laboratório, no

Centro de Testes Covid-19, da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa.
“Tínhamos confiança de que estávamos
a fazer tudo bem, mas quisemos recorrer
a uma das universidades mais prestigiadas e pôr os nossos equipamentos à
prova. O resultado de 98 por cento foi
impressionante e está muito acima do
de outros elementos usados para evitar
o contágio, como as máscaras ou os desinfetantes líquidos”, assinala.

MAIS-VALIAS
O segredo foi usar o ozono como desinfetante, mais eficaz que os raios ultravioleta, segundo Mocho. A tecnologia,
usada também para desinfetar espaços,

9

ainda esteve em cima da mesa, mas foi
afastada. “Havia desvantagens gritantes”, indica.
Como exemplo, o empresário refere que
a área que não esteja sob a incidência
direta da luz ultravioleta não fica desinfetada. “A sensação de falsa segurança
pode ser elevada e por isso não nos pareceu indicado”, esclarece.
Acrescenta a manutenção que exigem
as lâmpadas, por se poderem fundir ou
partir, e ainda a formação acrescida que
é necessária para que possa ser usada
em segurança. “Está provado, em diversa literatura científica, que o ozono tem
resultados muito superiores na eliminação de estirpes conhecidas de vírus e de
bactérias, e tem vantagens acrescidas

檢測的結果遠高於使用口罩或
酒精搓手液等抗疫措施，阻隔
高達98%的病菌
O resultado de 98 por
cento foi impressionante
e está muito acima do de
outros elementos usados
para evitar o contágio
Diogo Mocho

室、醫院以及家居。「只要跟足指引，
例如臭氧消毒時沒有人或動物在場，在
消毒完後也是非常安全的。」

進入中國市場

產品的部件將運往葡萄牙Santa Iria
da Azóia和Loures兩個城市進行組裝
工作，但部份生產還是會透過擁有逾10
年經驗的Tocha在中國進行。
「當了解市場後，再結合相關情況，
我們有能力保證產品概念和規模的質
素。我們在葡萄牙的團隊會作出嚴謹
的監控，以保證產品屬高質素；同時，
也必須保證生產規模，因為我們會將產

現時已與澳門多間企
業接洽
Já houve
contactos com
empresas
de Macau

品銷往不同的市場，也當然不希望出現
質量瑕疵。」
Mocho強調Safeway誕生於國際化
理念，產品也適合每個受疫情影響的
國家，也受到苦於欠缺合適消毒設備
顧客的歡迎。
除了葡萄牙外，加拿大、美國、杜拜、
南非、英國、西班牙、瑞典亦是產品出
口地。以葡萄牙為例，透過國家安排和
Altice企業的幫助，而澳門也作為出口
計劃的一環。「我們透過Altice企業的
幫助，已與澳門多家企業接洽。」
Mocho稱，現在公司每月已經平均生
產上千套設備，但仍然有能力提高三倍
產量，有能力每月生產3000套設備。
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como remover odores”, reforça.
Sobre os riscos, o fundador diz que os
produtos foram desenvolvidos com base
na segurança e eficácia.
“O ozono é um gás e, como qualquer
gás, é prejudicial às vias respiratórias.
O que garantimos é que se forem cumpridas as indicações, não há problemas.
Ainda assim, juntámo-nos à SGS, a principal empresa certificadora no mundo,
para garantir que temos cursos e formações para os clientes que queiram
saber mais sobre o uso dos produtos”,
acrescenta.
Os equipamentos, realça o empresário,
são indicados para diferentes espaços
como supermercados, restaurantes,
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我們認為我們應該，也有能力
盡一己之力幫忙
Decidimos que
deveríamos e
poderíamos ajudar
Diogo Mocho

hotéis, escritórios, hospitais e também
para uso doméstico.
“Desde que se cumpram regras como a
de não haver pessoas nem animais presentes aquando a desinfeção e no período posterior considerado de segurança”,
ressalva.

LIGAÇÃO À CHINA
A montagem final tem lugar numa unidade em Santa Iria da Azóia, Loures,
mas parte do fabrico é assegurada pela

equipa sediada na China, mercado que
conhecem sobretudo através de Tocha,
com produção deste lado há cerca de
uma década.
“Quando se conhece bem o mercado, e
era o nosso caso, conseguimos assegurar
uma conceção de produto e uma escala
muito eficientes. Era isso que procurávamos: garantir a máxima qualidade, e
para tal temos uma equipa em Portugal
que faz esse controlo; e assegurar capacidade de escala porque sabíamos que
os produtos poderiam chegar a outros

mercados e não queríamos ter rutura de
stock ou defeitos”, refere.
A Safeway, sublinha Diogo Mocho, nasce com a ideia de internacionalização.
“Sabíamos que os produtos seriam adequados a qualquer país que estivesse a
sofrer com a pandemia, e que seria bem
acolhido por qualquer negócio em apuros por falta de clientes e mecanismos
de desinfeção”.
Canadá, Estados Unidos da América,
Dubai, África do Sul, Reino Unido, Espanha, Suécia, além de Portugal, são

destinos para onde exportam através
de uma rede de parceiros que ajudou
o grupo a posicionar-se no exterior. No
caso de Portugal, contam com a Altice
Empresas, que faz a distribuição nacional. Macau, salienta Mocho, faz parte
dos planos. “Já houve contactos com
empresas de Macau, inclusive através
da Altice”, adianta.
Por agora, a empresa produz uma média
mensal de mil equipamentos, mas o empresário diz que há capacidade para triplicar e chegar aos três mil por mês.

產品 PRODUTOS
Safeway Cabin

Safeway Tunnel

Safeway Places

是一部長17厘米、寬29厘米、高21厘米、重量少於4500克的

適合大型企業，價格約為10,000歐元，折合澳門幣97,000元。設

適用於戶外空間、醫院、物體表面和大型活動等有大量人流

400歐元，折合澳門幣約3,800元。

和消毒雙手，並不需要進行蒸氣消毒。過程需時15秒。通常情況

時內最多750人。在這個儀器內，也可以量度體溫以及消毒雙

有效殺滅病毒的儀器。空間越大，消毒需時越久。價格大約為

Destinado a grandes empresas, custa perto de 10 mil
euros (97 mil patacas). Tem uma cabine e higieniza e desinfeta quem por lá passa. Antes é medida a temperatura
e solicitada a desinfeção das mãos para maior eficácia, já
que estas estão por vezes resguardadas e por isso não
são desinfetadas a vapor. O processo demora 15 segundos. Em média, por minuto, desinfeta quatro pessoas
através de uma micro-pulverização com água ozonizada,
sem problemas para a pele e não molha a roupa.

備有組件可以清潔和消毒經過的人。經過設備前，可量度體溫

下，1分鐘內可透過臭氧水的微粉碎技術消毒4人並且不會對皮
膚和衣服造成損害。

Foi concebido para espaços exteriores, hospitais, superfícies de retalho e eventos, onde haja um grande fluxo de
pessoas. Consegue higienizar e desinfetar simultaneamente
até três pessoas em menos de 15 segundos, e até 750
pessoas por hora. Neste aparelho, também é medida a
temperatura e solicitada a desinfeção das mãos. O preço
ronda os 7,5 mil euros (73 mil patacas).
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的地方。可以同時在少於15秒內清潔和消毒最多3人，在1小
手。價格大約是7500歐元，折合澳門幣73,000元。

Com 17 cm de altura, 29 cm de comprimento e 21 cm de
largura, pesa menos de quatro quilos e meio. É um gerador que atua durante o tempo necessário à eliminação do
vírus no espaço em que está. Quanto maior for o espaço,
mais tempo deve estar ligado. É programável e custa
cerca de 400 euros (cerca de 3.800 patacas).

澳門 MACAU
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「塑」
造綠色未來

Um futuro sem esferovite
古澤霖 GUILHERME REGO

為

進一步推動限塑措施，
改善環境質素，上週，
特區政府《公報》刊登
行政長官作出批示，2021年1月
1日起，禁止進口及轉運一次性發
泡膠製餐具至澳門特別行政區。
泡沫聚苯乙烯，俗稱「發泡膠」
，是以不可再生的石油類化學品
製成的塑膠材料，需要至少長達
500年的時間方可降解。今期，
《澳門平台》探討有關政策的實
施，對餐飲業和環境帶來的改變。
儘管這次政府推出的措施，並無限
制使用塑膠外賣盒，但亦有人認
為，這項禁令是本澳推動環保事業
的重要一步。現時在新馬路江沙路
里開設Larry’s Place輕食店的
餐廳東主Larry Drinkwater，

本身亦有響應環保的工作，他認
為：「或許普羅大眾認為這只是
微不足道的措施，但是，有去過
海灘清理過垃圾便會知道，發泡
膠盒為澳門帶來多嚴重的威脅，
不光純粹是塑膠垃圾這麼簡單。」
本澳環保團體ECOnscious
的負責人賈加路（Gilberto
Camacho）亦同意這個觀點，他
呼籲，應警惕發泡膠所帶來危害，
他解釋：「發泡膠和塑膠都需要數
十年甚至數百年的時間才能在自然
環境中分解。兩者都會釋放有毒物
質，並能從自然界中滲透進入食物
鏈危害我們的健康。但是，發泡膠
更加危險，因為這會脆裂成碎片，
要從海裏收集發泡膠所花費的功夫
更加耗時複雜。」

N

a semana passada, o Governo da
Região Administrativa Especial
de Macau publicou em Boletim
Oficial uma medida que visa proibir a
importação e trânsito de utensílios de
mesa descartáveis de esferovite, para se
tornar efetiva a partir de 1 de janeiro de
2021. O PLATAFORMA foi perceber de
que forma esta medida impacta a restauração e o ambiente, já que as caixas de
esferovite são compostas por um plástico à base de petróleo que pode levar
cerca de 500 anos a decompor.
Apesar do Governo não incluir as caixas
de plástico, Larry Drinkwater, ativista
ambiental e dono do café Larry’s Place,
no Beco do Gonçalo, considera a proibição uma vitória enorme para o am-
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biente. “Podem achar que é um passo
pequeno, mas quem já realizou limpezas
às praias entende a seriedade da ameaça
que as caixas de esferovite representam,
até mais do que as caixas de plástico”,
salientou.
A opinião é partilhada por Gilberto
Camacho, ambientalista e membro do
grupo Econscious, sediado em Macau,
que alertou o PLATAFORMA para os
problemas inerentes ao material. “A esferovite e o plástico são dois materiais que
demoram várias dezenas ou até mesmo centenas de anos a desintegrar-se
no meio ambiente. Ambos são tóxicos e
entram na cadeia alimentar. No entanto,
a esferovite acaba por ser um material
mais chato porque desfaz-se em miga-
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澳門環境保護局稱，澳門本地暫
時沒有對發泡膠進行環保回收工
作。環境保護局環保基建管理中
心主任陳國浩表示：「目前，我
們沒有對發泡膠進行環保回收，
但我們不排除在未來開展這樣的
工作。」環境保護局局長譚偉文
在澳門電台中文節目內指出，澳
門廣泛使用發泡膠，但是沒有人
關注當中帶來的嚴重問題。他表
示：「使用發泡膠作為外賣盒只
是其中一樣。」本報採訪多間餐
廳食肆了解情況，其中澳門氹仔
舊城區的西式素食餐廳重「幸福
甘荀」（Blissfull Carrot）是
其中一間最響應綠色概念的餐廳，
他們只使用可生物降解的餐具，該
餐廳東主Emily Smith認為，政
府推出這項政策可喜可賀，向綠色
環保工作邁出了「重要的一步」。
她說：「之前澳門都很少餐廳響應
綠色環保工作，我們是算是為數少
有僅餘的餐廳在做這些事情。」
為保護地球，越來越多餐廳食肆
採用了對環境無害或較少傷害的
餐具。Emily Smith表示可目
睹澳門正在經歷這種變化：「我
看到越來越多的餐館採取可持續
的措施，例如有些餐廳食肆使可
生物降解用餐紙或吸管，或者有
些客人開始主動詢問食店可否用
自備的環保餐盒打包食物。」
但是，仍有不少餐廳選擇對環境
有害的產品。Emily Smith稱：
「大多數餐廳都會選擇成本較低
廉的餐具和外賣袋，塑膠便是其

lhas e a sua recolha nos mares é mais
morosa e complexa”, explicou.
De acordo com a Direção dos Serviços de
Proteção Ambiental de Macau (DSPA),
o material nem é reciclado no território.
“Por agora não reciclamos o material,
mas não excluímos essa possibilidade”,
explicou ao Chan Kwok Ho, chefe do
Centro de Gestão de Infraestruturas
Ambientais. O director da DSPA, Raymond Tam, em declarações à edição
chinesa da Rádio Macau, apontou que
a taxa de utilização da esferovite não
suscita grandes preocupações. “O uso
deste utensílio ocupa uma percentagem
reduzida”, revelou.
Dos vários restaurantes que entrevistámos, o Blissfull Carrot destaca-se como
o estabelecimento mais “verde”, utilizando apenas utensílios de mesa biodegradáveis. O PLATAFORMA conversou
com gerente Emily Smith, que felicita o
“grande passo” dado pelo Governo. “Durante algum tempo fomos o único res-
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中較為常見的產品。雖然我個人
不是太贊同，但是，從營運財務
的角度上看，我能夠理解。與我
們餐廳現時使用的餐具和外賣袋
相比，塑膠真的要便宜得多。」
她感嘆，人們受過良好教育，卻

滿腦子只是一心想要營潤，而罔
顧環境。位於天神巷的好記牛雜
亦面對同樣的問題，但仍然表示
支持政府這項的限塑政策，儘管
塑料膠盒比發泡盒價格上稍高一
些，但仍可接受，他們說：「換

產品對我們來說沒有太大問題。」
然 而 ， 正 如 安 東 尼 餐 廳 主 廚
David Abreu認為，「我們不
能只考慮金錢」。他說：「我
們必須展望未來。」該餐廳目
前使用紙袋盛裝外賣，盡量避免
像Larry´s
Place這樣使用膠
袋。David Abreu認為，為環
境選擇更可行的解決方案，是通
往可持續發展道路的一部分，餐
廳必須保護環境，並且「與時並
進」。賈加路指，即便沒有政府
干預，我們每個人，包括商戶和
消費者，都應為環保出一分力，
發揮重要的作用。 首要做的是，
「盡可能多地」重覆使用外賣盒。
對於消費者，「自備外賣盒是理
想的解決方案」。對於商戶，「
倘若商戶可向膠袋額外徵收費用
的話，那麼亦可就其他不環保的
餐具額外徵收費用。」
澳門環境保護局現時正在研究禁止
進口塑膠吸管的可能性。David
Abreu認為，並非總是以必要
採取禁令的方式去做，並強調，
政府對於提升市民的環保意識上
起著重要的作用，「通過電視宣
傳教育等各種手段，可以推廣市
民認知可持續發展的重要性」。
但賈加路認為，時間因素亦是非
常重要的因素。他再三告誡，地
球的破壞正在不斷加速，毫無減
弱之勢。他指：「時間無多，因
此，我們必須更快地朝這個方向
採取行動。不僅僅是政府，而每
個人都得坐言起行。」

taurante a adotar esta posição”, afirmou.
A restauração tem adotado, cada vez
mais, utensílios que não sejam (tão) danosos para o ambiente, de forma a servir
melhor o planeta. Emily tem testemunhado essa evolução ao longo do tempo.
“Vejo cada vez mais restaurantes a adotar
medidas sustentáveis. Alguns estabelecimentos utilizam palhinhas de papel ou
biodegradáveis, outros perguntam às pessoas se têm as suas próprias caixas para
levar a comida, entre outros exemplos”.
Porém não escondeu a preocupação de
que os restaurantes optem por soluções
igualmente nefastas para o ambiente. “A
maioria dos restaurantes vai enveredar
por uma alternativa que tenha custo
semelhante e uma dessas alternativas
é o plástico. Não concordo, mas compreendo do ponto de vista financeiro. É um
material muito barato comparando com
as soluções que adotamos aqui no Blissfull Carrot. As pessoas estão educadas
para pensar no lucro e não no ambiente”,

lamenta.
No restaurante de Hou Kee, é isso mesmo que vai acontecer. O estabelecimento situado na Travessa dos Anjos apoia a
decisão governamental e considera que,
apesar das caixas de plásticos serem um
pouco mais caras, o preço continua a ser
aceitável. “Para nós não há problema em
trocar de produto”, disse Hou Kee.
No entanto, “não se pode pensar apenas
nos números”, como desabafa o chef do
restaurante O António, David Abreu.
“Temos de olhar para o futuro”, acrescentou. O restaurante utiliza caixas de
cartão para take-away e tem evitado o
uso de plástico ao máximo, tal como o
Larry´s Place. David considera que faz
parte do rumo à sustentabilidade optar
por soluções mais viáveis para o ambiente e que os estabelecimentos têm de se
habituar a isso e “seguir em frente”.
Gilberto Camacho explicou como cada
um de nós, vendedor e consumidor,
pode fazer a diferença, sem intervenção

do Governo. O primeiro apelo passa pela
reutilização “tanto quanto possível” das
caixas de take-away. Do lado do consumidor, “levar de casa um recipiente é
a solução ideal”. Do lado do vendedor,
“se optar por uma política semelhante
à dos sacos de plástico em que se cobra
um valor ao consumidor, é uma solução
que deve ser aplicada”, aconselhou.
A DSPA estuda agora a possibilidade de
banir a importação de palhinhas. David
Abreu acredita que nem sempre é necessário recorrer a imposições, realçando o importante papel do Governo em sensibilizar
a população para as questões ambientais,
“promovendo a sustentabilidade através
de vários meios, como a televisão”.
Porém, Gilberto Camacho indica que o
fator tempo será muito importante. “O
tempo urge. Temos de ser mais rápidos
a agir nesse sentido. Todos e não apenas o Governo. A destruição do planeta
continua a acelerar e não a abrandar”,
alertou.

發泡膠可用於製造玩具、筆盒、碟、照機或鍵盤外殼
A esferovite reciclada pode ser usada para fazer brinquedos, estojos de lápis, potes, revestimento
externo de câmeras ou teclados
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廣州：明年起中心六區酒店不再擺放「六小件」
Guangzhou: A partir do próximo ano hotéis deixarão
de fornecer produtos de uso descartável

12

月7日，《廣州市推進塑料污

流通、消費和回收處置等環節的管理制度，

案》)在廣州市發改委官網發

「減塑」工作新格局，塑膠污染得到有效

染治理工作方案》(下稱《方

基本實現塑膠垃圾零填埋，營造社會共治

布。2020年底，廣州將禁厚度小於0.025

控制。

毫米的超薄塑膠購物袋、一次性塑膠棉

《方案》提出，2021年起，廣州範圍餐飲

籤、一次性發泡塑膠餐具、一次性塑膠餐

行業禁止使用不可降解一次性塑膠吸管；

具、一次性塑膠吸管等8個品類。明年起，

城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，

中心六區酒店、賓館不再擺放「六小件」

禁止使用不可降解一次性塑膠餐具。

（牙刷、梳子、剃須刀、鞋擦、浴擦、指

全市黨政機關、事業單位、大型國有企業

甲銼）一次性用品。

等單位食堂以及商業綜合體、餐飲企業餐

《方案》指出，到今年底，率先在廣州城

飲堂食服務不主動提供一次性塑膠餐具。

市建成區和部分領域禁止、限制部分塑膠

《方案》還提出，減少使用賓館、酒店一

製品的生產、銷售和使用，大幅減少塑膠

次性塑膠用品。2021年起，中心六區星級

製品消費量。

賓館、酒店不在客房內擺放「六小件」一

到2022年底，中心六區(越秀區、海珠區、

次性用品(牙刷、梳子、剃須刀、鞋擦、浴

荔灣區、天河區、白雲區、黃埔區)一次性

擦、指甲銼)。2023年起，全市範圍星級賓

塑膠製品消費量明顯減少，替代產品得到推

館、酒店等場所不再主動提供一次性塑膠

廣，並規範塑膠廢棄物回收利用和處置。

用品，塑膠垃圾袋使用量減少40%。2026

到2025年，建立完善全市塑膠製品生產、

N

o dia 7 de dezembro, foi publicado no website oficial da Comissão de Desenvolvimento e
Reforma do Município de Guangzhou
o “Plano de Promoção de Controlo de
Poluição de Plástico em Guangzhou”.
No final do ano de 2020, Guangzhou
irá proibir oito categorias de plástico
ultrafino com menos de 0,025mm de
grossura, incluindo cotonetes descartáveis, talheres descartáveis de espuma
plástica, talheres descartáveis de plástico e palhinhas descartáveis. A partir
do próximo ano os hotéis do centro da
cidade não irão mais oferecer produtos
de uso único como escovas de dentes,
pentes, lâminas de barbear, chinelos,
esponjas de banho e limas de unhas.
O Plano pretende que até ao final do
ano Guangzhou assuma a liderança na
restrição e proibição da produção, venda
e uso de produtos plásticos no centro
urbano da cidade, reduzindo largamente
o consumo destes produtos.
Até ao final de 2022, o consumo de
plásticos descartáveis nos seis distri-

年起，實施範圍擴大至全市所有賓館、酒
店、民宿。

快遞方面，《方案》提出在2021年起，廣

tos centrais (Yuexiu, Haizhu, Liwan,
Tianhe, Baiyun e Huangpu) será reduzido drasticamente, será promovido o
uso de produtos de substituição e ainda
regularizado o sistema de reciclagem e
eliminação de plásticos.
Até 2025 será criado e melhorado o sistema de gestão de produção, circulação,
consumo e eliminação de plásticos na cidade, eliminando quase por completo os
plásticos em aterros e criando um novo
padrão social de “redução de plásticos”
que irá controlar esta poluição.
O plano salienta que no início de 2021,
a cidade de Guangzhou irá proibir o uso
de palhinhas descartáveis de plástico na
restauração. Em restaurantes de zonas
urbanas e pontos de interesse cénico o
uso de talheres e utensílios plásticos
descartáveis também será proibido.
Órgãos representantes do partido e
governo na cidade, assim como instituições públicas e grandes empresas
estatais, também não possuirão mais
nos seus espaços de refeições utensílios
plásticos descartáveis.

Segundo o plano publicado, será reduzido o uso de produtos de plástico em
hotéis. A partir de 2021, os hotéis com
avaliação por estrelas no centro urbano
de Guangzhou não irão mais fornecer
nos quartos dos seus hóspedes produtos descartáveis como escovas de dentes,
pentes, lâminas de barbear, chinelos,
esponjas de banho e limas de unhas. A
partir de 2023 esta medida será alargada
aos hotéis com avaliação por estrelas de
toda a cidade, e será ainda reduzido o
uso de sacos plásticos de lixo em 40%.
Em 2026 o objetivo é alargar as mesmas
medidas a todos os hotéis, estalagens
e pensões. Para garantir uma rápida
implementação, o plano inclui que em
2021 seja limitado o uso de sacos plásticos não-biodegradáveis e sacos plásticos descartáveis, e aumentado para
90% o uso de fita adesiva com menos
de 45mm de largura e aumentado para
mais de 10% o uso de caixas sem uso de
fita adesiva.
Yangcheng Evening News
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州郵政快遞網點限制使用不可降解的塑膠
包裝袋、一次性塑膠編織袋，45毫米寬度

及以下的膠帶封裝比例提高到90%以上，
免膠帶紙箱應用比例提高到10%以上。
羊城晚報
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聖誕節的土生葡人餐桌
O Natal numa mesa macaense
馬菲莉 FILIPA CAEIROS RODRIGUES

在

寒冷的日子裡，商店
的櫥窗和街道都裝飾
有聖誕節圖案，快樂

的孩子們走在街上。此時，聖誕
節的味道已經出現，澳門也是如
此。

澳門的大多數天主教徒都遵循葡
萄牙的聖誕節傳統，會在25號與

家人一起食午餐、交換禮物、裝
飾房子，然後去彌撒。葡萄牙聖
誕節的食物，對土生葡人的餐桌
有非常明顯影響，亦是有趣的事
情。

土生葡人在家中接待客人時，餐
桌總是很「豐盛」。聖誕節也不
例外，過去，由於齋戒（在聖誕
節晚餐之前不吃肉），晚餐通常
很簡單。聖誕彌撒前的晚餐只包
括鮮蝦濃湯（Sopa Lacassá，

一種含有米粉的蝦湯）和麵龜
（Empada de Peixe），這是

一種用麵粉和魚餡製成的，並
用香料調味的鄉村風格菜餚。

麵龜
材料

750克任何種類的肉魚；4茶匙

孜然粉；2茶匙香菜粉；2茶匙

薑黃粉；2 茶匙切碎的大蒜；4
個切碎的蔥；20個黑橄欖；50

克烤松子；1/4杯雪利酒；1湯
匙糖；3湯匙油；1/4杯水；2茶
匙橄欖油；適量鹽和胡椒粉。

製作

用兩湯勺油炸魚，直到酥脆。放
在一旁。利用剩餘的油炒大蒜和
細香蔥，加入乾香料，鹽和胡椒

粉，炒3分鐘，不斷攪拌。將炸好
的魚放回鍋中，攪拌均勻。加入
松子和橄欖，再加入雪利酒、糖
和水。最後，加入橄欖油。冷藏
過夜。

麵團配料

500克豬油；1公斤麵粉；9個蛋
黃；3個蛋清；1/4杯白蘭地；1½
匙糖；1½茶匙發酵粉；1½茶匙
鹽；磨碎的杏仁100克。

準備麵團

將麵粉、發酵粉、糖和鹽混合在
碗中攪拌。在鍋中將豬油煮沸，
加入麵粉混合物中，充分攪拌。

葡式焗肉餅

以乾果為基礎，浸在燒酒中，然

1公斤瘦豬肉；250克磨碎的芝

其獨創性而引人注目。入口即

材料

士；50克切碎的橄欖；6到8細

條肥煙肉；蛋及2個蛋黃；10克

浸泡後過濾水分的麵包屑；麵
包糠適量；鹽；胡椒粉；檸檬。

稍微冷卻後，加入蛋黃和蛋清，

製作

到得到柔軟的麵團。加入磨碎的

胡椒粉和幾滴檸檬調味。與剩餘

混合並輕輕拍打，手動揉捏，直
杏仁，最後加入白蘭地。將麵團
分成兩等份，然後將其分成較小
的一塊塊。將麵團揉為餅狀，並
填入置於室溫下的餡料。用剩餘
的團蓋住餡餅，然後在180°C下

烘烤45分鐘，直到變成金黃色。
時至今日，這一傳統仍然存在。
慶祝活動的重頭戲是聖誕節晚餐

將豬肉切碎，放入碗中。用鹽、
配料充分混合，只留下一點磨碎

的芝士，2個蛋黃和煙肉條。把葡
式焗肉餅揉成環狀。

稍微抹一點油後，裝飾煙肉條，
塗上攪拌後的蛋黃，再撒上麵包
糠和芝士。在烤箱中烘烤約45

分鐘，使醬汁和肉變乾，至金
黃色。

後燙熱。

還有其他土生葡人特色菜，因
融的蟲仔餅，起源於印度的西
洋牛油糕，土生葡人親切地稱
其為嬰兒耶穌（裡面有杏仁）
的枕頭，Ladu（豆粉和糯米製
作的）和新娘頭髮。

蟲仔餅
材料

220克軟黃油；6個蛋黃；¾
杯糖；1茶匙酵母；1茶匙香
草；450克玉米澱粉。

製作

將所有材料放入處理器中，混合
後，使用糕點袋製成長管狀。 沿
著對角切3厘米的塊狀，烘烤20

和午餐。桌子上堆滿了大雜燴和

聖誕節必不可少的是甜品。對許

大雜燴與葡萄牙燉煮的食物相

桌上的主角。

聖誕節最後一個有趣的美食被稱

萄牙。這裡不乏國王蛋糕，鬆軟

日食用的一種辛辣的燉菜，由前

葡式焗肉餅的肉，以及甜品。

似，但用中國火腿和香腸代替
臘腸製成。葡式焗肉餅是土生
葡人美食中最受歡迎的菜餚之
一，是一種很香且易於烹製的
烤製的食物，內有豬腿部位的
瘦肉和嫩肉。

多人來說，甜品是任何聖誕節餐
土生葡人甜品的靈感來源也是葡
的蛋糕和油炸蛋皮麵包片。 儘管

與葡萄牙人的做法完全不同，但

他們也很喜歡風車(Coscorões)
。然後，請品嚐英式蛋糕，這是
2020 年 12 月11 日 | 澳 門 平 台

分鐘。

為鬼肉（Diabo）。這是12月26
一夜剩下的肉製成。肉去骨，切
成小塊。這道菜的名字可能暗示
着辛辣的「地獄」，黃紅色暗示
着火焰。

D

ias frios, vitrines de
lojas e ruas decoradas
com motivos natalícios,
crianças felizes. Já “cheira” a
Natal. Em Macau também.
Os macaenses, na sua maioria
católicos, cumprem quase todas
as tradições natalícias portuguesas. Juntam-se em família
na consoada e no almoço de dia
25, trocam presentes, decoram
a casa, e vão à Missa do Galo.
As influências dos pratos natalícios portugueses numa mesa
macaense estão bem presentes, mas encontramos algumas
curiosidades.
É tradição macaense apresentar uma mesa “farta” quando
se recebem visitas em casa. E o
Natal não foge à regra. Antigamente a consoada era celebrada com simplicidade, devido à
abstinência (a não ingestão de
carnes até à ceia de Natal). A
refeição antes da Missa do Galo
era composta apenas por Sopa
Lacassá (um caldo agridoce de
camarões com massa de farinha
de arroz) e Empada de Peixe,
um prato de aspecto rústico feito de massa e recheio de peixe
temperado com especiarias.

品牌 MARCAS
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金沙中國舉辦人才培育成就分享會

EMPADA
DE PEIXE
INGREDIENTES
DO RECHEIO
750g de qualquer peixe de carne
firme, 4 c. de chá de cominho
em pó, 2 c. de chá de coentro
em pó, 2 c. de chá de açafrão em
pó, 2 c. de chá de alho picado, 4
cebolinhas picadas, 20 azeitonas
pretas, 50g de pinhões torrados,
¼ xícara de xerez seco, 1 c. de
sopa de açúcar, 3 c. de sopa de
óleo, ¼ xícara de água, 2 c. de
chá de azeite, sal e pimenta q.b.

PREPARAÇÃO
DO RECHEIO
Frite o peixe em 2 c. de sopa de
óleo até ficar crocante. Reserve.
Frite o alho e a cebolinha no óleo
restante, adicione os temperos
secos, sal e pimenta e frite por 3
minutos, mexendo sempre. Volte
a colocar o peixe frito na frigideira e misture tudo bem. Adicione
os pinhões e as azeitonas e junte
o xerez, o açúcar e a água. Por
fim, acrescente o azeite. Deixe no
frigorífico durante a noite.

INGREDIENTES
DA MASSA
500g de banha de porco, 1kg de
farinha, 9 gemas de ovo, 3 claras
de ovo, ¼ xícara de conhaque
,1 ½ xícara de açúcar, 1½ c. de
chá de fermento em pó, 1½ c.
de chá de sal, 100g de amêndoas
torradas moídas.

PREPARAÇÃO
DA MASSA
Misture a farinha, o fermento, o
açúcar e o sal numa tigela. Ferva a
banha numa panela e junta à mistura de farinha, mexendo bem.
Quando esfriar um pouco, adicione as gemas e as claras de ovo
combinadas e levemente batidas,
amassando-as manualmente até
obter uma massa macia. Junte as
amêndoas moídas e, por último,
o conhaque. Separe a massa em
duas metades iguais e, de seguida,
divida uma delas em porções mais
pequenas. Molde as massas em

formas de torta e recheie com a
mistura de peixe que deve estar
à temperatura ambiente. Cubra
as tortas com a restante massa
e leve ao forno a 180°C por 45
minutos até dourar.
Hoje em dia, a tradição ainda se
mantém. O momento alto das
celebrações são a ceia e o almoço do dia de Natal. A mesa é
repleta de carnes do Tacho e da
Capela e de doces, quebrando o
jejum dos dias anteriores.
O Tacho é parecido com o cozido português, mas feito com
presunto e chouriço chineses
em substituição dos enchidos.
A Capela, um dos pratos mais
populares da gastronomia macaense, trata-se de um assado
extremamente aromático e
de confecção fácil, com a carne magra e tenra da perna do
porco.

CAPELA

Uma perdição para muitos, os
doces são os verdadeiros reis
em qualquer mesa da quadra
natalícia.
Os doces macaenses são também de inspiração portuguesa. Não faltam bolo-rei, sonhos e rabanadas. Também se
apreciam Coscorões, embora
completamente diferentes dos
portugueses. E come-se Cake,
um bolo de inspiração inglesa
à base de frutos secos, embebido em aguardente que é depois
queimado.
Mas há a realçar outras especialidades macaenses que se diferenciam pela sua originalidade.
Os Genetes que se derretem na
boca, o Álua de origem indiana e que os macaenses chamam
carinhosamente de colchão do
menino Jesus (com amêndoas),
o Ladu (de farinhas de feijão e
de arroz glutinoso) e os Cabelos
de noiva.

GENETES

INGREDIENTES
1 kg de carne de porco magra,
250g de queijo ralado, 50g de
azeitonas picadas, 6-8 tiras finas
toucinho gordo, ovos inteiro, 2
gemas, 10g de miolo de pão demolhado e espremido, pão ralado
q.b., sal, pimenta, limão.

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

Coloque todos os ingredientes
num processador e, uma vez misturado, forme tubos longos usando um saco de pasteleiro. Corte
pedaços de 3 cm na diagonal e
leve ao forno por 20 minutos.

Pica-se a carne de porco e coloca-se numa malga. Temperase com sal, pimenta e gotas de
limão. Mistura-se bem com os
restantes ingredientes, deixando apenas de fora um pouco de
queijo ralado, as 2 gemas de ovo
e as tiras de toucinho. Monta-se
a capela em forma de anel.
Coloca-se numa forma levemente oleada, enfeitada com as tiras
de toucinho, pintada com as gemas batidas e polvilhada com o
pão ralado e queijo. Assar em
forno moderado cerca de 45
minutos, deixando secar bem o
molho que a carne largar e crosta aloirar.
Mas não há Natal sem doces.

220g de manteiga macia, 6 gemas
de ovo, ¾ xícara de açúcar, 1 c.
de chá de fermento, 1 c. de chá
de baunilha, 450g de fécula de
milho.

PREPARAÇÃO

A última curiosidade gastronómica natalícia chama-se Diabo.
Comido no dia 26 de dezembro,
trata-se de um refogado picante
feito com as sobras de carnes
servidas na véspera. Uma espécie de ‘roupa velha’ de carnes desossadas e reduzidas a
pedaços.
O nome deste prato poderá ser
sugestão do calor ‘infernal’ do
seu picante, ou das cores vermelho-amareladas a sugerir
labaredas.

Sands China Destaca Sucesso
do Desenvolvimento de Talentos

金沙中國於11月25日在澳門威尼斯人舉辦「金沙中國學院卓越成
就分享會」
，回顧公司的多元人才培育成果。
人才培育一直是金沙中國的發展重點，而「金沙中國學院」是公司為
團隊成員及至本澳業界專才而設的全面培育發展平台，一向以創新
及具前瞻性的人力資本策略培育多元人才，主要涵蓋管理人才橫向
及向上流動、職業素養及業界培育三大範疇。
是次分享會回顧公司的培育計劃及介紹培育項目的三大特性：多元
化、高質量、快速高效。
分享會上亦預告了公司即將推出的「金沙中國管理培訓生計劃」
，該
計劃旨在培育具有遠見卓識的綜合度假村未來領袖，並針對瞬息萬
變的市場環境儲備行業人才。
「金沙中國學院」是為團隊成員而設的全方位發展平台，持續提供
各種向上流動及橫向發展機會。至今，公司已為團隊成員提供超過
19,500次晉升機會以及逾2,000次橫向發展機會；多年來共為團隊
成員提供1,200萬小時的帶薪在職培訓。
A Sands China Ltd. celebrou o sucesso das suas variadas
iniciativas de Recursos Humanos com a “Sessão de Partilha de
Desenvolvimento de Talentos da Academia Sands China”, que
teve lugar no dia 25 de Novembro no The Venetian Macao.
As iniciativas de Recursos Humanos são uma parte essencial do
empenho da Sands China em desenvolver o talento local. A Academia
Sands China é uma plataforma para formar os seus funcionários
para o desenvolvimento das suas carreiras e para promover o talento
profissional em Macau, enquanto implementa uma estratégia de capital
humano em constante inovação e evolução.
A estratégia concentra-se em três áreas-chave: desenvolvimento
de talentos horizontal e vertical, formação do profissionalismo e
desenvolvimento de profissionais da indústria fora da Sands China.
Estas várias iniciativas de desenvolvimento de Recursos Humanos
centram-se em três características chave: são programas que são
variados, de alta-qualidade e dinâmicos conforme a evolução
do mercado.
O evento do dia 25 de Novembro contou ainda com uma antevisão
do Programa de Estagiários de Gestão, que procura incubar líderes
futuros de resorts integrados que possam desenvolver estratégias
globais, enquanto dá melhor resposta às necessidades dos
participantes tendo em conta as realidades em mudança no mercado.
A Sands China oferece várias oportunidades de mobilidade
de carreira através da sua Academia. Até à data um total de
aproximadamente 19,500 promoções verticais e 2,000 mudanças
de carreira horizontais foram oferecidas a funcionários da empresa,
assim como mais de 12 milhões de horas de formação.
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攜手保衛海洋健康

Unidos pela saúde dos oceanos

由

14位國家元首和政府首腦（包括葡

洋變暖、海洋污染、過度捕撈以及棲息地

高級別小組已承諾「恢復海洋健康」，並

根據相關官員表示，新冠肺炎疫情在造成

萄牙總理）組成的可持續海洋經濟

建設可持續海洋經濟。

題為《實現可持續海洋經濟的轉型》的文
件稱：「我們有共同的機會和責任來保護
和恢復海洋的健康，建設一個能夠提供食
物、增強沿海社區的能力、為城市提供電
力、交通和貨物、並為應對全球挑戰提供
創新解決方案的可持續海洋經濟。」

對於相關負責人而言，提振經濟有望通
過這一承諾而獲得藍色動力，使其在面
對未來危機時具有更強的韌性。因此，

這14位國家和政府首腦向其他政府、行
業和其他利益相關者發起呼籲，希望他
們亦正視這一目標。

可持續海洋經濟高級別小組的官員表示：
「海洋是許多複雜生態系統的家園，正面
臨着重大威脅。我們目前採取的行動可以

保護海洋的再生能力......當下，我們必須
迅速採取行動以應對氣候變化、酸化、海

O

painel de alto nível para uma
economia sustentável do oceano,
que integra 14 chefes de Estado e de Governo, incluindo o primeiroministro português, comprometeu-se a
“restaurar a saúde” dos oceanos e a construir uma economia do mar sustentável.
“Temos a oportunidade e responsabilidade coletiva de proteger e restaurar

和生物多樣性喪失等問題」。

發展中國家財政壓力日益增加之外，亦突

painel de alto nível, subscritos pelos
governantes.
Para os responsáveis, através deste compromisso, será possível dar um impulso
à economia, tornando-a resiliente face a
futuras crises. Por isso, os 14 chefes de
Estado e de Governo desafiaram outros
governantes, indústrias e demais partes
interessas a juntarem-se a este objetivo.
“O oceano é a casa de muitos ecossistemas complexos que enfrentam ameaças
significativas. As ações que tomamos
agora podem salvaguardar a capacidade de regeneração do oceano […]. Ações
rápidas devem ser tomadas hoje para
enfrentar as alterações climáticas, acidificação, aquecimento dos oceanos,
poluição marinha, pesca excessiva e
a perda de habitats e biodiversidade”,
sublinharam.
Segundo os governantes, a pandemia de
covid-19 veio destacar a necessidade de
um trabalho conjunto para dar resposta
a estes desafios globais, além de ter aumentado a pressão financeira sobre os

顯各國共同努力應對全球威脅的必要性。
這些領導者們建議，到2025年實現對國
家管轄範圍內所有海洋區域的可持續管

理；並希望到2030年，所有沿海國家和
海洋國家都能按照有關發展前進。

此外，他們期望在未來十年內，海洋能源
能成為主要的能源來源之一，沿海和海洋
旅遊業能具有可持續性和彈性，減低海洋
運輸業對環境影響、零排放船舶的過渡，
海底的海洋採礦活動具有科學依據和生態
可持續性。

可持續海洋經濟高級別小組成員包括葡
萄牙、澳大利亞、日本和挪威的總理，
以及印尼、墨西哥、納米比亞和帕勞的
總統。

綜合各新聞社報導

a saúde do nosso oceano e construir
uma economia oceânica sustentável
que pode fornecer alimentos, capacitar comunidades costeiras, abastecer
as nossas cidades, transportar bens e
fornecer soluções inovadoras para os
desafios globais”, lê-se no documento
intitulado “Transformações para uma
Economia Sustentável do Oceano” do
2020 年 12 月11 日 | 澳 門 平 台

países em desenvolvimento.
Os governantes propõem-se a, até 2025,
gerir de forma totalmente sustentável a
área oceânica sob a jurisdição nacional,
um caminho que esperam que seja seguido por todos os Estados costeiros e
oceânicos até 2030.
Adicionalmente, ambicionam que, na
próxima década, a energia do oceano
seja uma das principais fontes de energia, que o turismo costeiro e oceânico
seja sustentável e resiliente, que os investimentos em transporte marinho
acelerem a transição para embarcações
com baixo impacto e zero emissões e
que as atividades de mineração marinha no fundo do mar sejam cientificamente informadas e ecologicamente
sustentáveis.
O painel integra, entre outros os primeiros-ministros de Portugal, Austrália, Japão e Noruega, e os presidentes da
Indonésia, México, Namíbia e Palau.
Redação com agências
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非洲自由貿易區將於2021年1月啟動

Zona africana de comércio livre arranca
em janeiro de 2021

O
非

洲各國領導人決定，非洲大
陸自由貿易區(AfCFTA)將於
1月1日如期啟動。
有關決定是在上週末舉行的非盟特別虛擬
峰會上作出，峰會探討非洲大陸自由貿易
區計劃，此次會議由南非總統西里爾·拉
馬福薩(Cyril Ramaphosa)主持。
峰會宣言表示：「我們呼籲婦女、青年、
企業、工會、公民社會、跨境貿易商、學
術界,非洲散居僑民與其他利益相關者加入
我們，以非盟2063年議程為綱領，在這一
歷史性的奮鬥中創造我們期待的非洲。」
領導人重申，通過AfCFTA深化非洲大陸
一體化的決心，稱讚非洲貿易部長為準備
2021年1月1日貿易區啟動所做出的努力。
安哥拉總統洛倫索(JoãoLourenço)在會
議開幕時強調，推進非洲大陸經濟一體化
的重要性，認為當前的貿易水平沒有發揮
出最大潛力。
洛倫索在峰會發言中表示：「安哥拉認
為，考慮到該進程為整合安哥拉企業與
非洲大陸最多樣化的生產部門提供了機
會，並以這一平台作為吸引投資（包括
直接投資和證券交易投資）的支點，因
而在非洲大陸層面推進經濟一體化進程
非常重要。」
洛倫索稱，在創建非洲大陸自由貿易區的
協議範圍內，安哥拉正在完善內部程序，
根據貨物貿易的談判模式，制定取消國家
關稅的提案，規劃服務貿易的路線圖。
非盟主席、南非總統西里爾·拉馬福薩
稱，自由貿易區的的啟動將是非洲大
陸一體化項目中「最重要的里程碑」之
一，也是迄今表明非洲決心掌控自己命
運的最有力印證。
拉馬福薩說，AfCFTA是一座宏偉的大
廈，承載着非洲對一體化和繁榮的共同
渴望。

s líderes africanos decidiram
confirmar o próximo dia 1
de janeiro como data para o
arranque da Zona de Comércio Livre
Continental Africana (AfCFTA), como
previsto.
A decisão foi assumida durante uma
cimeira virtual extraordinária da
União Africana dedicada à Zona de
Comércio Livre Continental Africana,
sob a presidência do Presidente sulafricano Cyril Ramaphosa, realizada
no passado fim-de-semana.
“Apelamos às mulheres, jovens, empresas, sindicatos, sociedade civil,
comerciantes transfronteiriços, a academia, a diáspora africana e outras
partes interessadas para se juntarem a
nós, enquanto governos, neste esforço
histórico de criar a África que queremos em linha com a Agenda 20276 da
União Africana”, afirmaram os líderes
numa declaração no final da 13ª Cimeira Extraordinária da organização.
Os líderes reafirmaram a determinação em aprofundar a integração continental através do AfCFTA e elogiaram
a contribuição dos ministros africanos
do Comércio nos preparativos para o
lançamento da zona de comércio livre, a 1 de Janeiro de 2021.
Falando na abertura do encontro, o
Presidente angolano, João Lourenço,
sublinhou a importância de se fazer
avançar a integração económica do
continente africano, tendo em conta
que o atual nível de comércio é inferior ao potencial instalado.
“Angola considera importante avançar com este processo de integração
económica ao nível do continente,
tendo em conta as oportunidades que
oferece para a integração da classe
empresarial angolana nos mais diversos sectores produtivos do continente e, desta forma, utilizando esta
plataforma como um polo de atracão
de investimentos, tanto diretos como
bolsistas ”, afirmou o chefe de Estado

angolano.
Segundo João Lourenço, no âmbito
do acordo que criou a AfCFTA, Angola está a “desenvolver o processo
interno de elaboração da proposta
de desmantelamento das tarifas nacionais, com base nas modalidades
negociadas adotadas para o comércio
de mercadorias, e então estabelecer o
roteiro para o comércio de serviços”.
Na qualidade de presidente da União
Africana, Cyril Ramaphosa disse que
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o início da zona de comércio livre é
um dos “marcos mais significativos”
no projeto de integração continental e
a afirmação mais clara de que a África
está determinada a assumir o controlo do próprio destino.
Ramaphosa descreveu o AfCFTA como
um grande edifício que mantém os sonhos e aspirações coletivas de África
por um continente integrado e próspero.
CLbrief
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佛得角海龜產卵「非同尋常」
的一年
Ano “extraordinário”
de desova das tartarugas
RICARDINO PEDRO | 葡新社/澳門平台 獨家報導 EXCLUSIVO LUSA/PLATAFORMA MACAU

非

同尋常，這是佛得角環境
協會今年對該國海龜產卵
活動的評價。國家環境局
的臨時數據顯示，有將近14.4萬個海
龜產卵窩，數量仍在增加。
2018年達到破紀錄的109,000個窩，
佛得角環境協會原本不認為今年能夠這
麼早就創下同樣的紀錄。因為，去年這
一數字降至6萬個窩。
但國家環境局局長Alexandre
Rodrigues提供的臨時數據顯
示，2020年超出了所有人的預期，
佛得角的海龜再次達到歷史最高的產
卵數量，
對佛得角國家海龜保護網的協調員
Herculano Dinis來說，這一數字
「非同尋常」，他稱，這一數字將會
增加，因為今年仍有些協會尚未提交
數據。
「數字可能會稍高一些，但14.4萬已
經是一個非同尋常的數字了。這是佛得
角海龜養護工作的最好成果」。福古島
維托項目執行主任Herculano Dinis
說，該協會是負責海龜工作，屬於佛得
角國家海龜保護網的14個協會之一，
與佛得角國家環境局和佛得角大學等國
家和國際組織合作。
Herculano Dinis稱，這表明20多年
前開始保護海龜的佛得角對改善這一物
種的狀況產生了影響：「海龜是佛得角
保護的一個重要例子。幾乎所有島嶼都
有致力於保護海龜環境的組織。」
Herculano Dinis指出，近年來，
佛得角海龜的產卵數不斷增加，幾乎
等於其他兩個排在前面的種群，即趨
勢穩定的佛羅里達州（美國）和正在
下降的阿曼（波斯灣）。

國際支持

Herculano Dinis表示，這不僅是保
護協會的工作成果，政府通過的環境基
金，亦提供財政方面的「巨大支持」。

他說：「非政府組織的功勞在於實地
工作，而政府本身也把保護海龜作為
優先事項。」他並指出這項工作不僅
包括對巢穴的計數。
增加認識和提供信息是Herculano
Dinis所指出的其他方面，2018年的
新法律中對故意獵殺，以及購買、銷
售、運輸、裝卸、出口和消費等行為
定為犯罪。
Herculano Dinis表示：「如果我們
沒有立法將所有與海龜騷擾有關的問題
定為犯罪，那麼捕獲和其他威脅的可能
性會更高。」他自2011年以來一直是
佛得角國家海龜保護網的義工。
就今年而言， Herculano Dinis毫不
懷疑的是，新冠肺炎使協會的志願人員
減少，特別是國際志願人員。
相反，他說，一些專家正將日益增多
的築巢活動與較少的海洋壓力和干擾
聯繫起來，捕魚量較少，遊客較少，
這恰恰是由於新冠肺炎所造成的後
果。
自2000年起在佛得角運作的佛得角國
家海龜保護網的協調員表示：「2020
年的全球增長放緩使物種受益。但是，
這些問題需要科學研究和驗證。」
雖然，事實是，佛得角在海龜養護方
面做「出色的工作」，但 Herculano
Dinis稱，佛得角仍面臨着許多挑戰，
其中最大的挑戰仍然是繼續改善群島的
工作。
另一方面，今年的捕獲量輕微下降，下
降1.61%，低於去年的2.08%。海龜
網絡協調員說，海龜保護仍是該國的主
要問題之一。
但他認為，總體而言，人們更加意識
到需要保護這一物種，並以開展活動
的福古島為例，該島第一次達到1,000
個窩，以前最多是450個窩。
海龜的產卵季節通常從6月1日開始，
但今年由於新冠肺炎，一些協會開始
運作得較遲，直到至少11月才開始
工作。
2020 年 12 月11 日 | 澳 門 平 台
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xtraordinário. É assim que as associações ambientalistas caboverdianas definem a campanha
de desova das tartarugas marinhas no
país este ano, cujos dados provisórios da
Direção Nacional do Ambiente (DNA)
apontam para quase 144 mil ninhos, números que vão ainda aumentar.
Depois do recorde em 2018, com 109 mil
ninhos, as próprias associações ambientalistas cabo-verdianas não acreditavam
que o país poderia registar um ano igual
tal cedo. Prova disso é que no ano passado esse valor caiu para 60 mil.
Mas 2020 superou todas as expectativas e
o país volta a atingir máximos históricos

de nidificação, com os dados provisórios
avançados pelo diretor nacional do Ambiente, Alexandre Rodrigues, a apontarem para o registo de 144.126 ninhos.
Para Herculano Dinis, um dos coordenadores da Rede Nacional de Proteção
das Tartarugas Marinhas de Cabo Verde (Rede Taola), esse valor “é extraordinário” e garantiu que vai aumentar,
porque algumas associações ainda não
enviaram todos os dados da campanha
deste ano.
“Os números podem ser ligeiramente
superiores, mas 144 mil já é um número
extraordinário. É o melhor resultado de
sempre da conservação de tartarugas em

20多年前開始保護海龜
的佛得角對改善這一物
種的狀況產生了影響

Cabo Verde está
a demonstrar que
ao ter começado
o trabalho de
conservação de
tartarugas marinhas
há cerca de 20
anos, isso está a ter
impacto na melhoria
da condição da
espécie

Cabo Verde”, salientou Herculano Dinis,
também diretor executivo do Projeto
Vitó, na ilha do Fogo, uma das 14 associações cabo-verdianas que pertencem
à Rede Taola e que trabalham com as
tartarugas, juntamente com a Direção
Nacional do Ambiente e Universidade de
Cabo Verde, entre outras organizações
nacionais e internacionais.
Para o representante associativo, Cabo
Verde está a demonstrar que ao ter começado o trabalho de conservação de
tartarugas marinhas há cerca de 20
anos, isso está a ter impacto na melhoria da condição da espécie.
“Tartarugas marinhas é um dos grandes
exemplos de conservação em Cabo Verde. Praticamente todas as ilhas têm uma
organização ambiental e que trabalha na
conservação das tartarugas marinhas”,
apontou o coordenador da Rede Taola.
Nos últimos anos, Herculano Dinis
constatou que Cabo Verde está a aumentar o número de desovas e praticamente
a igualar as duas outras populações que
tinha à frente, nomeadamente Florida
(Estados Unidos), com tendência estável,
e Omã (Golfo Pérsico), decrescente.

APOIO INTERNACIONAL
Um trabalho não só das associações de
conservação mas, segundo o coordenador, do Governo, através do Fundo do
Ambiente, que está a dar “um grande
contributo” financeiro, e ao nível institucional.
“O mérito é das ONG que estão mais no
terreno, mas também do próprio Governo, por ter priorizado esta questão da
conservação das tartarugas marinhas”,
reforçou a mesma fonte, ressalvando
ainda que o trabalho não consiste apenas na contagem dos ninhos.
Sensibilização e informação são outros
aspetos apontados por Herculano Dinis,
que destacou igualmente na nova legislação, introduzida em 2018, e que tipifica
de crime como o abate intencional, bem
como a aquisição, a comercialização, o
transporte ou desembarque, a exportação e o consumo.
“Se não tivéssemos uma legislação que
criminalizava todas as questões relacionadas com perturbação de tartarugas,
talvez a incidência de captura e de outras ameaças fossem maiores”, destacou
o mesmo responsável, que é voluntário
da rede Taola desde 2011.
Ainda relativamente à campanha deste
ano, Herculano Dinis não tem dúvidas
de que o trabalho foi muito limitado
pela pandemia da covid-19, que fez com
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屬於佛得角國家海龜保護網
協會共

14
associações caboverdianas pertencem
à Rede Taola que
trabalham com as
tartarugas

que as associações tivessem menos voluntários, sobretudo internacionais.
Em sentido contrário, afirmou que alguns especialistas estão a relacionar o
aumento de nidificação com menos perturbação e pressão no mar, com pesca
menos intensa, menos turistas, precisamente devido à pandemia.
“O abrandamento no mundo durante
2020 fez com que talvez as espécies
sentissem algum benefício. Mas são
questões que devem ser estudadas e
comprovadas cientificamente”, aconselhou o coordenador da Rede Taola,
que funciona em Cabo Verde desde o
ano 2000.
Mas a verdade é que Cabo Verde está a
fazer um “excelente trabalho” a nível da
conservação das tartarugas marinhas,
ainda segundo Herculano Dinis, não
deixando de apontar muitos desafios,
sendo o maior continuar a melhorar o
trabalho no arquipélago.
Outro dos aspetos constatados este ano
foi uma ligeira diminuição da captura,
de 1,61 por cento, menor do que os 2,08
por cento identificados no ano passado,
com o coordenador da Rede a afirmar
que continua a ser um dos principais
problemas de conservação das tartarugas marinhas no país.
Mas considerou que, de um modo geral,
a população está mais consciente para
a necessidade de conservação desta espécie e dá o exemplo da ilha do Fogo,
onde o Projeto Vitó realiza atividades, a
qual, pela primeira vez, chegou aos 1.000
ninhos, quando o máximo anterior se
tinha fixado nos 450.
O período de desova desta espécie normalmente começa a 01 de junho, mas
este ano devido à covid-19 algumas associações arrancaram mais tarde, tendo
prosseguido o trabalho, pelo menos, até
novembro.
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在上海追憶球王馬勒當拿

Lembrando Diego Maradona em Xangai
楊愷 YANG KAI | 新華社 XINHUA

O

阿

根廷駐上海總領事館聯合阿
根廷球迷俱樂部，12月5日
在位於上海普陀區武寧路的
一家以體育運動為主題的酒店舉辦馬勒
當拿追思活動。百餘名中國球迷相聚於
此，共同緬懷一代傳奇球王。
步入酒店，迎面可見櫥窗玻璃張貼着的
放大照片，照片上的馬勒當拿手托大力
神盃，露出勝利者的微笑。酒店大廳內
的陳設亦盡顯馬勒當拿元素：角落處的
花架上是一捧白色玫瑰，零星夾雜着藍
色牽牛花。花架底部斜靠着一張馬勒當
拿的賽場半身照，左側圓桌上則擺放着
瓶身印有10號球衣圖樣的甜酒，右側牆

面掛滿了阿根廷球衣和記錄馬勒當拿球
場英姿的舊照。
球迷們紛紛簽名並留下寄語。「永遠的
球王，永遠的神。」
下午3時許，追思活動正式開始。阿
根廷駐上海總領事巴勃羅·奧夫雷貢
（Pablo Obregón）首先致辭，講
述了他心中的馬勒當拿：「馬勒當拿
是阿根廷的一張文化名片。」
「我曾經與友人在黑山的偏遠山區遊
覽，搭上了當地人的便車。由於語言
不通，我們幾乎無法交流。但只要提
到馬勒當拿的名字，當地司機立刻興
奮起來，回頭大喊他的名字，讓坐在

Consulado da Argentina em
Xangai, juntamente com o Clube de Fãs de Futebol da Argentina, organizou um evento em memória
de Maradona no dia 5 de dezembro num
hotel temático de futebol na rua Wuning, em Putuo. Mais de uma centena de
fãs chineses do jogador estiveram reunidos na cerimónia para celebrar a vida
de um grande símbolo da sua geração.
Ao entrar no hotel, somos recebidos

por uma fotografia gigante de Maradona, onde este sorri de forma triunfante
com o troféu da Taça Mundial FIFA. Em
toda a receção sente-se o espírito do jogador: no canto da sala está um vazo de
rosas brancas e ipomeias azuis. Na base
do vaso está um retrato de Maradona, à
esquerda uma mesa redonda com uma
garrafa de vinho com o número 10, o
número da sua camisola. E a parede
à direita está coberta de camisolas da

後排的我膽戰心驚。」他說：「這個
有趣的經歷讓我深刻感受到，無論在
世界任何地方，馬勒當拿就是我們阿
根廷人對外交流最好的橋梁。」
球迷分享環節中，北京球迷馬可率先
發言。在介紹自己時，他並沒有使用
自己的真實姓名，而是自稱「迭戈」
。他說，2008年北京奧運會期間與馬
勒當拿的一次邂逅至今令他難忘。
「當時我有幸見證了阿根廷隊在『鳥
巢』奪冠的現場。」馬可說：「比賽
結束後，我們球迷意猶未盡，來到了
阿根廷隊下榻的酒店，那時我並不知
道馬勒當拿也在裡面。之後我就看到

馬勒當拿從酒店出來，準備登上一輛
黑色轎車。他朝我走來時距離我大約
只有一米。」
為了引起馬勒當拿的注意，馬可唱起了
在那不勒斯家喻戶曉的一首讚歌：「這
首歌翻譯過來的意思是『媽媽，媽媽，
我見到了馬勒當拿』。」
「我經歷了馬勒當拿從開始踢球，到
退役後成為阿根廷的教練，之後又變
成一個普通的阿根廷球迷這個過程。
這期間，我心裡一直很踏實，因為我
知道他一直在。」講到動情處，他抬
頭望向天空的方向：「但現在我們要
開始習慣，習慣他不在看台上的那個
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阿根廷駐上海總領事巴勃羅·奧夫雷貢：我曾經與友
人在黑山的偏遠山區遊覽，搭上了當地人的便車。由
於語言不通，我們幾乎無法交流。但只要提到馬勒當
拿的名字，當地司機立刻興奮起來

Pablo Obregón, cônsul-geral da Argentina em
Xangai, conta: “Quando fui caminhar com
uns amigos pelas montanhas do Montenegro
apanhei boleia de uns locais. Mal conseguíamos
comunicar devido à barreira linguística, mas
bastou mencionar o nome do Maradona para o
condutor ficar todo entusiasmado.”

seleção argentina e fotos de Maradona
segurando uma bola.
Os fãs do jogador deixaram as suas assinaturas e mensagens. “Rei para sempre,
deus para sempre.”
Às três da tarde, teve início a cerimónia.
Pablo Obregón, cônsul-geral da Argentina em Xangai, começou o seu discurso
descrevendo como era para si Maradona:
“Maradona era um postal para toda a
Argentina.”
“Quando fui caminhar com uns amigos
pelas montanhas do Montenegro apanhei boleia de uns locais. Mal conseguíamos comunicar devido à barreira
linguística, mas bastou mencionar o
nome do Maradona para o condutor ficar
todo entusiasmado e gritar o nome dele
de volta, eu até me arrepiei no banco
de trás. Esta experiência fez-me sentir
que Maradona é a melhor ponte de comunicação entre os argentinos e o resto
do mundo.”
Alguns fãs partilharam também algumas das suas memórias. Mark, de Pequim, foi o primeiro. Quando se apresentou, em vez de utilizar o seu nome
verdadeiro, referiu-se a si mesmo como
“Diego”. O mesmo disse que em 2008 viu
pela primeira vez Maradona durante os
Jogos Olímpicos de Pequim e nunca se
irá esquecer.

“Tive a sorte de ver a Argentina a ganhar a
taça no ‘ninho de pássaro’”, contou Mark.
“Depois do jogo, nós os fãs, ainda pouco
satisfeitos, fomos ao hotel da equipa. Na
altura eu nem sabia que o Maradona estava lá. Foi aí que o vi a sair do hotel e a
entrar num carro preto. Esteve apenas a
um metro de distância de mim.”
Para conseguir a atenção de Maradona, Mark cantou um famoso cântico de
Nápoles: “A tradução da canção é algo
como “Mãe, mãe, eu vi o Maradona”.”
“Presenciei toda a carreira de Maradona,
desde o seu início no futebol até quando
se tornou treinador da Argentina depois
da reforma, e mais tarde apenas fã como
todos nós. Durante todo esse tempo,
senti-me sempre seguro, porque sabia
que ele estava sempre lá.” Emocionado,
olhou em direção ao céu, dizendo: “Mas
agora temos de nos habituar ao facto de
ele já não estar entre nós nas bancadas.”
De seguida, Hu Linhua, de Xangai, subiu ao palco para partilhar o seu amor
pelo jogador: “Vi um jogo da Argentina
pela primeira vez em 1978 com apenas
sete anos. Ainda numa televisão a preto e branco vi a Argentina a derrotar
a Holanda na final da taça do mundo,
liderados por Kempes. Desde então que
me tornei fã da seleção argentina.”
“Mais tarde descobri que nesse mesmo

ano Maradona estava sentado nas bancadas”, partilhou Hu Linhua, relembrando que viu o rei do futebol pela primeira
vez em 2008. “Vi vários jogos ao vivo da
seleção argentina enquanto estava em
Xangai. Um dia, de repente, o Maradona
estava a cinco ou seis metros de distância de mim.”
“Muitos fãs viram-no e estavam a gritar
Maradona, mas ele parecia não estar a
ouvir. De repente apercebi-me que devia chamar-lhe “Diego”, e mal gritei, ele
olhou para trás, sorriu e acenou. Esse foi
o momento mais feliz de toda a minha

位置。」
隨後，上海球迷胡林華上台分享自己與
馬勒當拿的情緣：「我第一次看阿根廷
隊的足球比賽是在1978年，當時只有
7歲。當年我在黑白電視上看到阿根廷
隊在肯佩斯的帶領下在世界盃決賽中戰
勝荷蘭，從此成了阿根廷隊的球迷。」
「後來我才知道，那一年，馬勒當拿就
坐在看台上。」胡林華回憶，自己第一
次目睹球王風采同樣是在2008年：「
當時我在上海看了多場阿根廷隊現場比
賽。有一天，馬勒當拿就在距離我五六
米的地方突然出現了。」
「很多球迷都看到了，大家一起高喊

馬勒當拿，但他似乎沒有聽到。我突
然意識到應該叫他『迭戈』，大喊一
聲之後，他回過頭來朝我們微笑，並
且揮手致意。」他說：「那一剎那是
我人生中最幸福的時刻。」
球迷們一同觀看了馬勒當拿的精彩賽
事集錦，不少球迷還展示了自己珍藏
的簽名球衣等紀念品。分享會接近尾
聲時，奧夫雷貢與球迷代表互贈禮品，
兩人即興唱起阿根廷經典的球隊助威之
歌：前進、前進、阿根廷，我們將取得
勝利……
活動現場展陳將保留一週，供球迷前
來追思。
PLATAFORMA MACAU | 11 de dezembro 2020

vida”, contou.
Os fãs assistiram em conjunto a uma
compilação dos melhores momentos de
Maradona e muitos mostraram ainda
algumas das suas camisolas assinadas e
outras relíquias. No final da cerimónia,
Obregón trocou alguns presentes com
fãs e duas pessoas fizeram uma atuação
improvisada do hino da equipa Argentina:
Força, força, Argentina, nós vamos vencer.
A exposição de memória ao jogador dura
uma semana, para oferecer aos seus fãs
oportunidade de relembrar a vida de
Maradona.
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皮爾斯，疫苗之城

Puurs, o município da vacina
皮

爾斯市鎮位於比利時布魯
塞 爾 和 安 特 衛 普 之 間，有
1 6 , 0 0 0 名 居 民。該 市 鎮 最
引以為傲的是全市沒有失業人口，而
且還有輝瑞藥廠。這家藥廠將在年底
前完成5,000萬劑新冠疫苗的生產 。

民 也 十 分 驕 傲。在 如 此 艱 難 的 時 期，這
讓我們清楚的認識到自己正在做的事
情 對 未 來 至 關 重 要。」
疫情迫使設在皮爾斯鎮的公司尋求國
家 援 助 來 保 障 就 業。例 如，輝 瑞 公 司 就

創造了大約300個幾乎完全用於疫苗
生 產 的 新 工 作 職 位。
皮爾斯鎮是世界第一家開始在歐洲大
規 模 分 銷 疫 苗 的 標 誌 性 工 廠。但 是 比
利時其他地區同樣將重心放在疫苗生

產 上，例 如 G S K、賽 諾 菲、阿 斯 利 康、
強 生、I n o v i o 和 U n i v e r c e l l s 等 在 比
利 時 工 廠 也 將 開 始 生 產 疫 苗。

como quem diz, a vacina da covid-19.
Puurs tem apenas 16 mil habitantes, mas
a fábrica da farmacêutica prepara-se
para colocar no mercado 50 milhões de
doses da vacina até final do ano. E mais
1.350 milhões de doses durante 2021.
Para já, o circo mediático está montado.
Na passada semana cadeias de televisão de todo o mundo instalaram-se em
frente da fábrica. Afinal tinha chegado
do Reino Unido o aval para começar a
vacinar a população e, dali, iriam sair as
primeiras doses rumo a Londres.
A fábrica está instalada naquela região
há quase 60 anos. O porta-voz, Koen
Colpaert, explicou ao jornal espanhol El
País que a farmacêutica norte-americana

Pfizer instalou-se na Bélgica após a Segunda Guerra Mundial, no decorrer da
década de 1950.
Inicialmente, montou um escritório em
Bruxelas, tendo pouco depois construído a fábrica em Puurs, uma localidade
de casas baixas onde, de acordo com o
autarca Koen van den Heuval, o desemprego é praticamente inexistente.
“Estou orgulhoso por a Pfizer ter decidido fabricar aqui a vacina. Os habitantes
de Puurs também estão. Num período
tão difícil, ajuda muito saber que estamos a fazer algo que será fundamental
para o futuro”, assumiu o presidente da
Câmara Municipal, de 56 anos.
A pandemia obrigou as empresas insta-

ladas em Puurs a recorrer às ajudas do
estado belga para proteger os empregos. A Pfizer, por exemplo, criou cerca
de 300 novos postos de trabalho por
se ter quase em exclusivo à produção
da vacina.
Puurs é um símbolo por ter a primeira
fábrica do mundo a começar a distribuir maciçamente a vacina na Europa.
Contudo, o resto do país está igualmente focado nessa produção, afinal
as fábricas belgas da GSK, Sanofi, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Inovio
e Univercells também vão produzir
vacinas.

*已編輯

皮 爾 斯 鎮（ 位 於 比 利 時 布 魯 塞 爾 和 安
特 衛 普 之 間 ）上 最 重 要 的 兩 個 地 方 相
距 大 概 5 公 里：一 個 是 世 界 上 最 著 名 的
啤 酒 之 一 的 產 地；另 一 個 是 人 類 新 希
望、也 就 是 新 冠 疫 苗 誕 生 地。
皮 爾 斯 鎮 只 有 1 6 , 0 0 0 名 居 民，但 藥 廠
準備在年底前將5,000萬劑疫苗投放
到 市 場。到 2 0 2 1 年 將 投 放 1 3 . 5 億 劑。
目 前，各 大 媒 體 已 經 就 位。上 周，來 自
世 界 各 地 的 電 視 台，齊 聚 廠 房 門 前。畢
竟，英 國 已 經 宣 佈 開 始 為 群 眾 接 種 疫
苗，首 批 疫 苗 將 運 往 倫 敦。
輝 瑞 藥 廠 在 約 6 0 年 前，已 進 駐 皮 爾 斯
鎮。發 言 人 K o e n C o l p a e r t 向 西 班 牙
報 紙《 國 家 報 》( E l P a í s ) 表 示，在 第 二
次 世 界 大 戰 後 的 1 9 5 0 年 代，北 美 製 藥
公 司 輝 瑞 就 在 比 利 時 設 廠。
最 初，這 家 公 司 在 布 魯 塞 爾 設 立 辦 事
處，不 久 之 後 在 皮 爾 斯 鎮 建 立 工 廠。皮
爾 斯 鎮 是 一 個 寧 靜 的 城 鎮，根 據 市 長
科 恩 · 範 登 · 赫 瓦 爾（ K o e n v a n d e n
H e u v a l ）稱，幾 乎 不 存 在 失 業 人 口。
5 6 歲 的 市 長 表 示：
「我為輝瑞決定在這
裡 生 產 疫 苗 感 到 驕 傲。皮 爾 斯 鎮 的 居

A

meio caminho entre Bruxelas e Antuérpia, uma localidade de 16 mil habitantes
orgulha-se de não ter desemprego
e de albergar a fábrica da Pfizer,
de onde vão sair, até final do ano,
50 milhões de doses da vacina
contra a covid-19.
Cinco quilómetros é a distância aproximada que separa dois dos pontos mais
importantes da localidade de Puurs, a
meio caminho entre Bruxelas e Antuérpia, na Bélgica. Um deles foi de onde
saiu uma das mais famosas cervejas do
mundo, o outro é onde está a nascer uma
nova esperança da humanidade, que é
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*Editado

24

各地觀點 PONTOS DE VISTA

中國日報 CHINA DAILY

保持良好勢頭
Manter uma boa dinâmica
HE YUN*

今

年是中歐經貿關係
不斷加強的一年。歐
盟上月的臨時外貿
數據顯示，2020年頭7個月，中國
取代美國成為歐盟最大的貿易夥
伴，雙邊貿易同比增長2.6%。歐
盟對華投資也有所增長，僅荷蘭
對華投資就上升150%，德國、法
國和英國對華投資也大幅增長。
隨着新冠疫情的爆發，中歐班列
在保障中歐商貿和醫療物資流通
方面發揮關鍵作用，其重要性顯
著提升。截至11月5日，今年的列
車開行量超過1萬次。
但這種積極態勢並不新奇，而是
中歐經貿關係的延續。40年來，中
歐 雙 邊 貿 易 額 增 長 超 2 5 0 倍，經
貿關係日益密切。展望未來，這一
良好勢頭很可能繼續下去，中歐
經濟關係也將繼續向前發展。
首先，中國作為世界第二大經濟
體，正處於產業和消費升級階段，
這將為歐洲企業提供大量的市場
機 會。僅 2 0 1 8 年，中 國 人 均 可 支
配收入就增長了6.5%。因此，許
多人認為，對於許多歐洲企業(例
如德國企業)來說，中國正在成為
最大的出口目的地。特別是中國
的產業升級帶動了一個巨大的機
械、技術和機器人市場。這對許多
歐洲高新科技公司和投資基金來
說意味著重大機遇。
第二，中歐有望於年內達成全方
位的雙邊投資協定。雙邊投資協
定的簽署將成為中歐經貿關係的
里程碑，為雙方的外資准入提供
更多便利。這也將為歐洲投資和
企業進入中國市場提供更加有利
的條件，使歐洲企業在中國的市
場競爭中處於更加有利的地位。
第 三，中 共 十 九 屆 五 中 全 會 提
出，中國要探索建立雙循環經濟
模式。這是推進中國經濟發展的
重要措施，同時也為歐洲企業提

供了與中國市場共同發展的機
會。
在中歐經貿關係中，還有一個因
素 在 發 揮 作 用 — 美 國。雖 然 歐 盟
在經濟上向中國靠攏，但在安全
問題上，歐盟仍然依賴北約組織
和美國。限制了歐盟完全獨立地
與中國交往的能力。這引發了分
析人士擔憂，隨著美國新一屆政
府熱衷於恢復與盟友的良好關
係，中歐經濟關係可能會在歐盟
的議程中被降級。一些人甚至擔
心，美國可能會干涉歐盟對華雙
邊投資條約的簽訂。
這些擔憂被過度渲染了。
首先，企業在選擇投資地和貿易
夥伴時受自身追求利潤的動機
驅 使。只 要 中 國 市 場 持 續 增 長，
就能吸引歐洲企業，只要中國像
過去四十年那樣繼續承諾開放，
就能為歐洲投資提供穩定的營商
環境。無論雙方政治關係如何變
化，歐洲企業的盈利動機不會改
變。
其次，歐盟不太可能因美國而改
變其在雙邊投資協議上的立場。
歐盟是一個官僚機構，嚴重依賴
非常繁複的協商和批准流程。因
此，為達成目前的國際地位歷經
了 漫 長 過 程，經 過 精 心 設 計，以
整合各成員國的不同利益和關
切。因 此，歐 盟 不 太 可 能 因 為 外
部勢力的影響而強化或放鬆其地
位。
第 三，美、歐、中 在 應 對 氣 候 變
化、抗 擊 疫 情、維 護 多 邊 主 義 等
方面的共同利益日漸增多。在這
些議題上的合作將有助於在雙邊
和三方經濟關係中建立信任，增
強信心。這也將給世界帶來更多
的穩定性，對後疫情時代的經濟
復甦至關重要。
*作者是湖南大學副教授
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E

ste ano testemunhou o
fortalecimento das relações económicas ChinaUnião Europeia (UE). Números
provisórios de comércio exterior da UE no mês passado revelaram que a China substituiu os
Estados Unidos como o maior
parceiro comercial da união,
durante os primeiros sete meses de 2020, com o comércio bilateral a crescer 2,6 por cento,
ao ano.

O investimento da UE na China
também aumentou. O investimen-

to da Holanda, sozinho, avançou
150 por cento e o da Alemanha,
França e Reino Unido também
registaram subidas significativas.
Com o surto do novo coronavírus, a importância da ligação
ferroviária China-Europa aumentou igualmente, desempenhando um papel fundamental
na segurança do fluxo de comércio e suprimentos médicos
entre a Europa e a China. Até
ao passado dia 5 de novembro,
os comboios tinham realizado mais de 10 mil viagens de

mercadorias nos dois sentidos
desde o início do ano.
No entanto, essa tendência
positiva não é nova, mas sim
a continuação dos laços económicos entre a China e a Europa,
que se estreitaram ainda mais
nos últimos 40 anos, durante
os quais o comércio bilateral
aumentou mais de 250 vezes.
Olhando para o futuro, é provável que esse bom momento
prossiga e as relações económicas entre os dois blocos
continuem a crescer no futuro.
Em primeiro lugar, a China,
como segunda maior economia
do mundo, está a passar por
um período de modernização
industrial e de consumo que
proporcionará às empresas
europeias uma vasta gama de
oportunidades de mercado. Somente em 2018, o rendimento
disponível per capita da China
cresceu 6,5 por cento.
Como resultado, muitos acreditam que, para várias empresas
europeias, como as da Alemanha, a China está a caminho
de se tornar um dos principais destinos de exportação.
Especialmente porque a modernização industrial da China
também está a estimular um
grande mercado para máquinas, tecnologias e robótica. Isto
significará oportunidades significativas para muitas empresas
europeias de alta tecnologia e
fundos de investimento.
Em segundo lugar, espera-se
que a China e a Europa cheguem a um acordo sobre o tratado bilateral de investimento
abrangente ainda este ano. A
conclusão do tratado bilateral de
investimento tornar-se-á num
marco nas relações económicas
China-UE, proporcionando mais
acesso ao investimento europeu
na China e vice-versa.
Significará também que o investimento europeu e as empresas
que entram no mercado chinês
terão condições mais favoráveis,
tornando as empresas europeias
comparativamente mais competitivas e bem colocadas.
Terceiro, a Quinta Sessão Plenária do 19º Comité Central do
Partido Comunista da China

25

中國作為世界第二大經濟體，正處於產
業和消費升級階段，這將為歐洲企業提
供大量的市場機會
A China, como segunda maior
economia do mundo, está a passar
por um período de modernização
industrial e de consumo que
proporcionará às empresas
europeias uma vasta gama de
oportunidades de mercado

propôs que a China procurasse estabelecer um paradigma
económico de dupla circulação.
Esta é uma medida importante
para o desenvolvimento económico da China, mas também
oferece oportunidades para as
empresas europeias crescerem
com o mercado chinês.
Há outro fator em jogo nas relações económicas China-UE - os
Estados Unidos. Embora a UE
esteja a aproximar-se economicamente da China, em questões
de segurança ela ainda conta
com a Organização do Tratado
do Atlântico Norte (NATO) e
a garantia de segurança dos
Estados Unidos. Isso limita a
capacidade de UE desenvolver
relações totalmente independentes com a China. Isso fez com
que alguns analistas tenham
manifestado preocupação com
a chegada de um novo governo
dos EUA, ansioso por restaurar
as boas relações com os aliados,
e isso levar a que a prioridade
nas relações económicas ChinaUE seja retirada da agenda da
UE. Alguns até temem que os
EUA possam influenciar a decisão da UE de finalizar o tratado
bilateral de investimentos com
a China. Essas preocupações
são exageradas.
Em primeiro lugar, as empresas têm a própria motivação ao
escolher onde investir e com
quem negociar, que é a busca
pelos lucros. Enquanto o mercado chinês continuar a crescer,
será atraente para as empresas
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europeias e, enquanto a China
continuar a comprometer-se
com a abertura, como fez nas
últimas quatro décadas, proporcionará um ambiente estável
para o investimento europeu.
Por mais que mudem as relações
políticas bilaterais, a busca pele
lucro das empresas europeias
não mudará.
Em segundo lugar, é improvável
que a UE mude a posição sobre
o tratado bilateral de investimento por causa dos EUA. A
UE é uma máquina burocrática
que depende fortemente de procedimentos muito complexos
de consulta e consentimento.
Portanto, chegar à posição atual
foi um longo processo cuidadosamente calculado para integrar
os diferentes interesses e preocupações dos Estados membros.
Portanto, é improvável que a UE
endureça ou afrouxe a posição
por causa da influência de um
país estrangeiro.
Terceiro, os EUA, a UE e a China
têm interesses comuns crescentes, como o combate às mudanças climáticas, a luta contra a
pandemia e a manutenção do
multilateralismo. A cooperação
nessas questões ajudará a construir e aumentar a confiança nas
relações económicas bilaterais e
trilaterais. Também trará mais
estabilidade ao mundo, o que
será importante para a recuperação económica pós-pandemia.
* Professor assistente
na Hunan University
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惡，無關種族
Há brancos, pretos e amarelos
maus, muito maus…

安

RUTE COELHO*

哥拉總統洛倫索從社會角
度 發 表 最 具 革 命 性 的 講 話，
他 作 為 非 洲 政 治 家，這 是 在
此等種族分化的國家所能發表的最具革
命 性 的 演 辭。他 這 樣 做，是 為 了 回 應 安 盟
（ 最 大 反 對 黨 ）選 出 的 副 手 戴 維 · 門 德 斯
（David Mendes）的女兒羅莎·門德斯
（Rosa Mendes）
，一周前她與國家元
首 在 羅 安 達 出 席 青 年 會 議，當 中 她 提 到：
「我們正在被白人奴役。」
洛倫索用了比這位社運人士更激進的話
來 反 駁：
「我 們 不 支 持 那 些 宣 稱 不 與 白 人
合 作 的 人，仇 外 和 種 族 主 義 行 為。有 壞 的
白 人，但 也 有 壞 的 黑 人，亦 有 非 常 壞 的 黑
人。」最後他總結道：
「我們要打擊的是邪
惡，而 不 是 膚 色。」從 來 沒 有 一 位 非 洲 國
家 元 首 強 調，不 需 要 與 膚 色 作 鬥 爭，而 是
要與邪惡對抗。
仇恨和種族隔離植根於遭遇過殖民和奴
隸制的非洲社會。在 「白人 」到來之前，
由 於 自 身 的 君 主 制 和 奴 隸 制 政 權，複 雜

O

Presidente de Angola teve uma
das afirmações mais revolucionárias do ponto de vista social que
um estadista africano pode ter num país
tão estratificado etnicamente. Fê-lo em
resposta a Rosa Mendes, filha do deputado eleito pela UNITA (maior partido da
oposição), David Mendes, que participou
num encontro de jovens com o chefe de
Estado há uma semana, em Luanda. “Somos
escravizados pelos brancos”, acusou Rosa,
membro do movimento revolucionário
(‘revus’) em Angola.
João Lourenço retorquiu com esta observação bem mais radical do que a da
ativista: “Não apoiamos comportamento de xenofobia e racismo de quem vem
dizer que não trabalha com os brancos.
Há brancos maus, mas também há pretos
maus, há pretos muito maus”, frisou. E
rematou com esta nota: “O que temos

的 種 族 隔 離 制 社 會 已 經 存 在。早 在 公 元
前 2 世 紀 左 右，非 洲 就 有 了 奴 隸 貿 易，北
非 的 文 明，如 埃 及，就 是 建 立 在 人 民 栓 著
鎖鏈的脊背之上。
無 論 是 前 殖 民 者 還 是 前 被 殖 民 者，都 在
傳播和宣揚着關於「黑人」和「白人」的刻
板 印 象。我 們 真 正 需 要 打 擊 的 是 這 種 言
論 根 源 上 的 惡。甚 至 要 與「 惡 的 平 庸 性 」
作 鬥 爭，這 是 指 德 國 哲 學 家 漢 娜 · 阿 倫 特
(Hannah Arendt)的概念。因為邪惡在
白 人、黑 人 和 黃 種 人 都 會 有，而 且 會 非 常
邪 惡 . . . . . . 他 們 不 是 因 膚 色 而 邪 惡，而 是
因為他們利用膚色來仇恨、奴役、征服。
種族主義話題本應從21世紀的政治議
程 中 消 除。然 而，就 在 最 近，在 世 界 上 最
強 大 的 國 家 — 美 國，由 種 族 仇 恨 引 發 的
街 頭 衝 突 死 灰 復 燃，讓 我 們 彷 彿 回 到 了
上世紀60年代。喬治·弗洛伊德(George
F l o yd ) 的 死 是 公 民 運 動「 黑 人 的 命 也 是
命」(Black Lives Matter)的導火線。
鑑 於 警 察 虐 待 黑 人 的 案 件 不 斷 發 生，
「黑
命貴」的存在具有充分的理由。
種 族 這 一 概 念，在 1 9 世 紀 的 生 物 進 化 研
究 中 得 以 印 證，成 為 殖 民 者 與 被 殖 民 者
之 間 的 優 劣 關 係 的 註 腳，並 在 美 國 得 到
了 強 烈 的 體 現，具 有 諷 刺 意 味 的 是，這 個
國家自稱「自由的土地和勇者的家園」
。
種族隔離成為19世紀和20世紀中期西
方世界和殖民者們輸出最多的 「產品」
。遺 憾 的 是，種 族 主 義 和 奴 隸 制 ( 各 種 形
式 ) 在 許 多 西 方、非 洲 和 亞 洲 國 家 依 然 存
在。
我們盼望着能夠在北美洲進行最深入的
反「 惡 」鬥 爭。希 望 終 有 一 天，1 8 1 4 年 創
作的美國國歌《星條旗》中「自由的土地」
這一崇高的詞句能夠得以實現。
*平台媒體記者

de combater é o mal e não a cor da pele”.
Nunca um chefe de Estado africano antes
enfatizara que não é preciso combater a
cor da pele, mas o mal.
O ódio e a segregação racial estão enraizados
nas sociedades africanas que vivenciaram
a colonização e a escravatura. Sociedades
que já tinham um complexo sistema de
segregação étnica antes de os “brancos”
chegarem, através dos próprios regimes
monárquicos e esclavagistas. O comércio
de escravos está situado em África desde
a Antiguidade, por volta do século II a.C
e civilizações do norte de África, como
a egípcia, foram erguidas nas costas de
homens e mulheres acorrentados.
Ambos, antigos colonizadores e antigos
colonizados, propagaram e propagandearam visões estereotipadas dos “pretos” e
dos “brancos”. O que é preciso combater
é realmente o mal na origem dessa pro-

paganda. Será necessário até um combate
à “banalidade do mal”, remetendo para o
conceito da filósofa alemã Hannah Arendt. Porque há brancos, pretos e amarelos
maus, muito maus…não são maus pela cor
da pele, mas porque a usam para odiar,
subjugar, conquistar.
O tema do racismo já deveria estar erradicado da agenda política do século XXI.
No entanto, ainda recentemente, na nação
mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América, regressaram os confrontos de rua por causa do ódio racial como
se estivéssemos nos anos 60 do século
passado. A morte de George Floyd foi o
rastilho para o movimento cívico “Black
Lives Matter” que, dada a recorrência de
casos de abuso policial sobre os negros,
tem razões de sobra para existir.
O conceito de raça, suportado nos estudos de evolução biológica do século
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XIX, marcou a relação de superioridade
e inferioridade entre colonizadores e conquistados e foi muito vincado na América
do Norte, ironicamente “land of the free
and home of the brave” (a “terra dos livres
e dos corajosos”).
A segregação racial terá sido o “produto”
mais exportado pelo mundo ocidental e
colonizador no século XIX e metade do
século XX. Infelizmente, o racismo e a
escravatura ou escravidão (nas várias
formas) ainda são realidades em muitos
países ocidentais, africanos e asiáticos.
Tenhamos esperança de que o combate mais
profundo ao “mal” seja feito na América
do Norte. E que um dia se possa fazer jus
à nobre frase “land of the free” inscrita no
hino norte-americano “The Star-Spangled
Banner”, composto em 1814.
*Jornalista PLATAFORMA
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1
Shatha是48歲巴勒斯坦難民Issa al-Loubani的女兒，她身處在大馬士革
南部郊區的巴勒斯坦難民營
Shatha, filha do refugiado palestino Issa al-Loubani de 48 anos,
olha pela janela do seu apartamento no campo palestino Yarmuk,
na periferia sul de Damasco

2
在法國，示威者以口罩當手銬示威。在法國南部城市馬賽，當地餐館、
酒吧和夜總會受疫情影響，有不少限制

3
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Manifestante usa uma máscara semelhante a algemas enquanto donos
de restaurantes, bares e casas noturnas protestam contra as restrições
à pandemia em Marselha, no sul da França

3
在蘇格蘭山區格倫科（Glen Coe），馬鹿抬起腳接觸遊人
Veado-vermelho levanta o casco em direção a uma mulher quando ela
entra no seu carro em Glen Coe, nas zonas montanhosas da Escócia
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最新報導 ÚLTIMA
安哥拉漫畫家Sérgio
Piçarra獲頒人權獎
Cartunista angolano
Sérgio Piçarra recebe
prémio de direitos
humanos

法

國及德國大使館發表聲明表示，安
哥拉漫畫家Sérgio Piçarra是今年
法德人權法治獎的獲 獎者之一。
這是安哥拉人首次獲獎項。法德人權法治
獎在2016年成立，授予「在其國家和國際
範圍內為保護和促進人權與法治作出傑出
貢獻的人 」。
Sérgio Piçarra於1980年代開展他的職
業生涯，今天是安哥拉最知名的漫畫家。
1990年，他以漫畫家的身份開始職業生涯，
創建了角色「Mankiko, the imbumbável」
（不喜歡工作的人），如今他已成為安哥拉
漫畫的最大參考對象。
自 安 哥 拉 於1 9 7 5 年 獨 立 以 來，S é r g i o
Piç ar r a不斷創作安哥拉 新聞的圖畫，並
在週報《Novo Jornal e E xpansão》上
發表。

生態學家認為巴西新減排目標「不道德」
ECOLOGISTAS CONSIDERAM “IMORAL”
NOVA META DE REDUÇÃO
DE EMISSÕES POLUENTES DO BRASIL

巴

西 當 地 主 要 環 保 組 織，將 南
美 國 家 為 落 實《 巴 黎 協 定 》
的 新 目 標，定 為「 不 充 分 和
不 道 德 」，有 關 目 標 承 諾，到 2 0 6 0 年
將 其 污 染 氣 體 的 排 放 中 和。
巴 西 政 府 本 週 二 晚 公 布，若 要 達 到《
巴 黎 協 定 》中 所 設 定 的 碳 排 放 量，需
每 年 要 收 到 1 0 0 億 美 元，才 會 實 現 這
一 目 標。

O

s principais grupos ambientalistas
do Brasil classificaram como
“insuficiente e imoral” a nova
meta traçada pelo país sul-americano
como signatário do Acordo de Paris, na
qual promete neutralizar as suas emissões
de gases poluentes até 2060.
Em causa está um anúncio feito na
noite de terça-feira, em que o Governo
brasileiro indicou que poderá antecipar
o cumprimento da meta se eliminar as
emissões de carbono, fixada no Acordo
de Paris, se receber anualmente 10 mil
milhões de dólares.
“O Brasil anunciou uma meta climática
insuficiente e imoral e está a tentar
chantagear os países ricos novamente”,

O
環 保 組 織「 氣 候 觀 測 站 」表 示：「 巴 西
政 府宣布不夠充分和不道德的氣候目
標，並 試 圖 再 次 勒 索 富 裕 國 家。」組 織
匯 集 在巴西 運 營 的 5 6 個 環 境 組 織，包 括
「 綠 色 和 平」，「世 界 自 然 基 金 會 」、「
地 球 之 友 」等。
據 環 保 組 織 稱，巴 西 僅 打 算 在 2 0 6 0 年
實 現 碳 中 和，即 比 大 多 數 國 家 所 定 的 目
標 遲 十 年，這 是 以中 國 為 榜 樣，中 國 是

世 界 上 最 大 的 污 染 國 之一。
巴西環境部長Ricardo Salles在週二
宣 布 巴 西 的 新 目 標，《 巴 黎 協 定 》簽 署
國必須宣布其確定的減少溫室氣體排
放 強 制 性 承 諾。
在 宣 布 新 目 標 之 前，巴 西 在 2 0 1 5 年 承
諾，到 2 0 3 0 年 將 污 染 物 氣 體 排 放 量 與
2 0 0 5 年 的 排 放 量 相 比 減 少 4 3 ％，2 0 0 5
年 的 排 放 量 為 2 1 億 噸 二 氧 化 碳。

disse em comunicado o Observatório
do Clima, consórcio que reúne 56
grupos ambientalistas que atuam no país,
incluindo organizações internacionais
como ‘Greenpeace’, ‘World Wide Fund
for Nature’, ‘Conservation International’
e a ‘Friends of the Earth’.
Segundo os grupos de defesa ambiental, o
Brasil só pretende atingir a neutralidade
das emissões de carbono em 2060, ou seja,
dez anos após a meta estabelecida pela
maioria dos países, com exceção da China,
um dos maiores poluidores do mundo e
que fixou a mesma meta brasileira.
A nova meta do Brasil foi anunciada
na terça-feira pelo ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, quando falta

menos de um mês para concluir o prazo
legal que os signatários do Acordo de Paris
têm para anunciar as suas Contribuições
Nacionais Determinadas (NDC, na sigla
em inglês), como são conhecidos os
compromissos obrigatórios de redução
das emissões de gases causadores do
efeito estufa.
Antes de anunciar a sua nova meta, o Brasil
comprometeu-se em 2015 a reduzir em
43% as suas emissões de gases poluentes
até 2030, em relação aos volumes de 2005,
ano em que lançou para a atmosfera 2,1
mil milhões de toneladas de dióxido de
carbono.

desenhador
angolano
Sérgio
Piçarra é um dos vencedores da
edição 2020 do Prémio franco-alemão
dos Direitos Humanos e do Estado de
Direito, anunciaram num comunicado
as embaixadas dos dois países.
É a primeira vez que uma personalidade
angolana recebe este prémio, atribuído
desde 2016 a pessoas “que contribuíram
de modo excecional para a proteção e
promoção dos Direitos Humanos e do
Estado de Direito nos seus países e a nível
internacional”.
Sérgio Piçarra iniciou a sua carreira na
década de 1980 e é hoje o mais reconhecido
desenhador e autor de banda desenhada de
Angola, adianta o comunicado de imprensa.
Em 1990, iniciou a sua carreira de cartunista,
criando a personagem «Mankiko, o
imbumbável» [que não gosta de trabalhar]
e que constitui hoje a maior referência
de caricatura angolana, acrescenta-se no
documento.
Desde a independência do país, em
1975, Sérgio Piçarra produziu de forma
ininterrupta desenhos que retratam a
atualidade angolana, publicando hoje
os seus desenhos nos semanários Novo
Jornal e Expansão.

葡 新 社 Lusa

葡 新 社 Lusa
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