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Pataca está a ser usada
para esquemas de burla
em Hong Kong 

Produtores portugueses
mostram-se na Feira
Macau-Guangdong

Depois de uma década de explosão económica e 
demográfica, nos próximos dez anos a população e a 
economia de Macau vão continuar a crescer mas de uma 

forma muito mais moderada, prevê o estudo sobre a 
política demográfica de Macau divulgado pelo Gabinete 
de Estudo das Políticas.
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Alexis Tam desmente
Steve Wynn sobre
proibição de fumo 
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Estudante da RAEHK
apanhado com cocaína
na roupa interior 
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Chan Meng Kam
nega acusações de 
corrupção eleitoral 
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Campanha de Xi
contra a corrupção
ataca os “mosquitos” 
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Década de abrandamento
demográfico e económico
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Reintegrar idosos 
no mercado de trabalho
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IAS QUER PROMOVER ENVELHECIMENTO ACTIVO

Candidato do PS acusa 
Coutinho de “manipular”

actos eleitorais
Uma eventual candidatu-
ra de Pereira Coutinho às 
legislativas portuguesas 

traduz uma “distorção dos 
mais elementares princí-
pios democráticos”, con-
sidera a Secção de Macau 
do PS, lamentando o que 

classifica como “manipula-
ção” de actos eleitorais.

Última

FMI aconselhado
a ficar fora do 
terceiro resgate
à Grécia
O conselho de administração do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) terá sido desaconselhado 
a voltar a emprestar dinheiro 
à Grécia. Segundo o Financial 
Times, que cita a acta de uma 
reunião que terá tido lugar em 
Washington na quarta-feira, o 
país não reúne dois dos quatro 
critérios necessários para que se 
lhe continue a fornecer financia-
mento, que no caso grego tem 
sido de dimensão excepcional. 
Atenas falha na “capacidade 
institucional e política” para im-
plementar reformas e na “gran-
de probabilidade de ter uma 
dívida pública sustentável no 
médio prazo”. Países asiáticos 
– possivelmente China e Japão 
– assim como Brasil e o Canadá 
estão entre aqueles cujos repre-
sentantes na direcção do FMI se 
mostraram mais escrupulosos, 
alegando que é “preciso pro-
teger a credibilidade” do pró-
prio Fundo. Sem FMI a bordo, 
o terceiro resgate europeu pode 
também não ter pernas para an-
dar. Vários países, desde logo a 
Alemanha, que têm de pedir a 
autorização para novos emprés-
timos junto dos seus parlamen-
tos, consideram fundamental o 
envolvimento técnico e finan-
ceiro de Washington num ter-
ceiro resgate à Grécia.


