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59% das receitas
do sector MICE
As receitas das entidades orga-
nizadoras de eventos do sector 
MICE (convenções, exposições 
e reuniões) em Macau subiram 
52,7% para 278 milhões de pa-
tacas em 2014, face ao ano an-
terior, mas 165 milhões (59% 
do total) derivaram de subsí-
dios concedidos pelo Governo 
ou outras instituições, indicam 
dados ontem divulgados pela 
Direcção dos Serviços de Es-
tatística e Censos, que referem 
ainda que as rendas das cabinas 
atingiram 109 milhões de pata-
cas. Por outro lado, as despesas 
subiram 15% para 344 milhões 
de patacas. Ao longo de 2014, 
a RAEM foi palco de 968 reu-
niões e conferências e 87 ex-
posições, um número idêntico 
ao apurado no ano anterior. Já 
o número de participantes nas 
reuniões, conferências e exposi-
ções - 2,6 milhões de pessoas - 
subiu 28,6% em termos anuais.

Ng e Au querem menos
não residentes nos casinos
Numa lista de sugestões para as 
Linhas de Acção Governativa, 
Ng Kuok Cheong e Au Kam San 
exortam o Executivo a restringir 
o acesso de trabalhadores não 
residentes a empregos na área 
do jogo.   Pág. 5

Mulheres “silenciosas”
sobre igualdade de direitos
As disparidades entre homens 
e mulheres são um tópico que 
integrou recentemente a agenda 
política da RAEM, porém, a sua 
importância ainda não é significa-
tiva, considera Agnes Lam.  Pág. 2

A proposta de lei de prevenção e correcção da violência do-
méstica continua num impasse, sobretudo no que respeita à 
classificação de crime público para agressões graves. A Comis-
são que analisa a proposta na especialidade ainda vai avaliar 

opiniões do Ministério Público, magistrados, advogados e po-
lícia, sendo que não as deverá tornar públicas. Representan-
tes de 12 associações e grupos locais mostram-se preocupados 
com o rumo da proposta e já temem uma reviravolta.

Lei anti-violência doméstica
com diagnóstico reservado 

Pág. 3

Chui Sai On optimista
com evolução da economia
O Chefe do Executivo disse que 
a queda das receitas do jogo 
“está de acordo com as previ-
sões”, a qual será tida em con-
ta nas linhas políticas para este 
ano, mantendo-se “optimista” a 
longo prazo. Pág. 7

Pequim contraria Obama
na Lei Anti-Terrorismo
O projecto da Lei Anti-Terro-
rismo da China não afectará os 
interesses dos operadores da 
internet, assegurou a porta-voz 
da ANP, desvalorizando as du-
ras críticas do Presidente norte-
-americano. Pág. 15

Inovações portuguesas
no “coração” da cidade Pág. 9

IPIM desafia importadores
de produtos lusófonos

a “aproveitar mais” o CEPA
Centrais

André Jegundo
Enviado especial 

a Lisboa


