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estreou serviços 
da rede 4G

Cinco meses depois de ter 
obtido uma das quatro li-
cenças atribuídas pelo Go-
verno de Macau, a China 
Telecom estreou os servi-
ços da rede 4G. O director 
assistente da companhia, 
Samuel Chan, garantiu 
que a rede de 4G já atinge 
95% de Macau, indicando 
ainda que a velocidade é 
dez vezes superior aos ser-
viços de terceira geração. 
Por outro lado, a Hutchi-
son, outra operadora de 
telecomunicações local, vai 
arrancar com o serviço de 
4G em meados do próxi-
mo mês. O serviço de 4G 
da Hutchison é oferecido 
com a ZTE Corporation, 
ex-concorrente da licença 
e um das maiores forne-
cedoras mundiais de tec-
nologia da nova geração 
de telecomunicações. Se-
gundo um comunicado da 
operadora, a rede de 4G da 
Hutchison cobre 90% da 
cidade.  A CTM foi a pri-
meira operadora a lançar o 
serviço de 4G no território.

Funcionários públicos
querem reposição do
poder de compra em 2017
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Demolição de dois edifícios
“acelera” construção de centro
de Doenças Infecto-Contagiosas

Governo de António Costa
toma hoje posse e integra
41 secretários de Estado

Previsão de subida 
das despesas públicas
preocupa deputados
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A Associação dos Técnicos da Administração Pública de 
Macau e a Associação Geral dos Funcionários Públicos da 
Origem Chinesa ficaram insatisfeitas com o aumento sala-
rial incluído nas Linhas de Acção Governativa para 2016, 
sublinhando que, ao situar-se abaixo da taxa de inflação, a 

subida de apenas 2,53% afecta o poder de compra dos tra-
balhadores da função pública. Esperam por isso ser com-
pensados na actualização salarial em 2017, pedem subidas 
noutros subsídios e alertam para as dificuldades sentidas 
nos escalões mais baixos. Pág. 5

Ma Chi Seng defende 
“promoção activa”
de serviços bilingues
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Investidores acusam
Governo e clamam por 
“justiça” em Nam Van
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Eanes sensibilizado
com alusão 
inesperada

ao 25 de Novembro

Japão e Vietname aderem 
a debates em Português no IPM Pág.7

Inês Almeida
Enviada especial a Manila
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