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Jovens macaenses
com encontro em Junho
Em Junho, os jovens ma-
caenses da diáspora voltam 
a reunir-se em Macau com os 
locais para um novo encontro 
que lhes pode despertar mui-
to interesse, numa região em 
expansão, acredita José Luís 
Sales Marques.  Última
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IMMais de 6.000 residentes

na base de dados
da Comissão de Talentos
Até ao final do mês de Janeiro, 
6.010 residentes de Macau estavam 
registados na base de dados do sis-
tema de informação da Comissão 
de Desenvolvimento de Talentos. 
De acordo com o relatório do Se-
cretariado do organismo, os regis-
tados são principalmente do grupo 
etário dos 21 aos 40 anos de idade, 
sendo 80% residentes em Macau, 
enquanto que os restantes resi-
dem em Hong Kong, China Con-
tinental, Taiwan, Estados Unidos, 
Reino Unido, entre outros países. 
Entre os que residem actualmen-
te na RAEM, 65,79% possuem li-
cenciatura, 19,23% têm mestrado, 
4,36% um certificado ou diploma, 
2,46% têm frequência do ensino 
superior, 2,33% são titulares de 
doutoramento. Quanto aos que re-
sidem fora de Macau, 50,15% são 
licenciados, 28,38% têm mestrado, 
7,58% possuem certificados ou di-
plomas e 5,20% têm doutoramen-
to. Os cursos com maior número 
de inscritos pertencem aos sectores 
das línguas, tecnologia da infor-
mação, turismo, hotelaria, indús-
tria de convenções, administração 
de empresas e finanças.

A Caritas abre no final do mês, na Ilha Verde, o Centro de 
Recursos Educativos para a Vida, tentando acabar com a 
solidão e combater o fenómeno do suicídio. A Caritas fez 

também um esforço para assegurar o espaço que disponi-
biliza à comunidade migrante para organizar actividades, 
apesar da renda ter subido significativamente

Caritas abre “Centro para a Vida”
e renova apoio a migrantes

300 alvarás de táxi
em novos concursos
A DSAT vai realizar no segundo 
trimestre deste ano concursos 
para atribuição de mais 200 al-
varás de táxis e pelo menos 100 
licenças para serviços por cha-
mada telefónica.  Pág. 2

Fortunas do Jogo
“emagrecem” 25%
O valor conjunto das fortunas 
dos principais accionistas das 
operadoras de jogo com inte-
resses em Macau desceu cer-
ca de 24,6% em 2014, revela a 
nova lista dos mais ricos do 
mundo elaborada pela revista 
Forbes.   Pág. 7

Rui Cardoso aprova
paragem do campeonato
Devido aos compromissos da 
selecção de futebol, a Liga de 
Elite vai parar um mês, uma de-
cisão da Associação de Futebol 
de Macau a pedido do seleccio-
nador, que tem o aval de Rui 
Cardoso. Pág. 12

Produtos de Macau 
com montra
em Portugal
Centrais
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PRESIDENTE DA AICEP DESTACA POTENCIAL DA RAEM
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90% das casas de Hengqin
sem licenças de pré-venda
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ESPAÇO NA ILHA VERDE VAI CONTAR COM DOIS PROFISSIONAIS

André Jegundo
Enviado especial 

a Lisboa


