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DSEJ avisa escolas
sobre verbas públicas
Os Serviços de Educação e Juven-
tude confirmaram que os sub-
sídios escolares e as actividades 
extra-curriculares vão aumentar 
no próximo ano lectivo, no entan-
to, deixaram um aviso: as escolas 
têm de ser prudentes no uso de 
verbas públicas. Pág. 9

Inspecção simplificada 
na fronteira de Hengqin
Entrou ontem em vigor o novo 
modelo de inspecção simplifica-
da no posto fronteiriço de passa-
gem de viaturas na Ilha da Mon-
tanha. Para poderem cruzar a 
fronteira, os veículos particulares 
com duas matrículas sujeitam-se 
a partir de agora a apenas uma 
inspecção alfandegária. De acor-
do com a “Ou Mun Tin Toi”, o 
chefe substituto do Departamen-
to de Fiscalização Alfandegária 
dos Postos Fronteiriços dos Ser-
viços de Alfândega, Wong Wai 
Man, explicou que o novo siste-
ma possibilita poupar cerca de 15 
minutos, porque funciona com 
base no reconhecimento mútuo 
das inspecções entre as autori-
dades alfandegária. Este sistema 
já é aplicado aos veículos pesa-
dos de mercadorias desde 2009. 
O responsável de Alfândega de 
Hengqin, Wu Yirong, referiu que 
é esperado um aumento no fluxo 
de veículos que passam no posto 
até porque os veículos com uma 
matrícula de Macau poderão en-
trar na Ilha da Montanha. Nesse 
contexto, assegurou que o novo 
sistema vai elevar a eficácia e po-
derá vir a ser implementado nos 
outros postos fronteiriços. 

A Universidade de Macau contactou a Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior de Portugal para se informar 
dos procedimentos necessários para recuperar a acreditação 
do curso de Direito, adiantou Augusto Teixeira Garcia, presi-

dente da comissão responsável pelo processo. Relativamente 
à eventual credenciação noutros países, Augusto Teixeira Gar-
cia assegura que tal hipótese “não está em discussão”.

Reacreditação de Direito
pedida a Portugal

Arrendamento motiva
mais divergências 
A falta de consenso continua a 
prevalecer em torno do projecto 
de alteração do regime jurídico 
de arrendamento. Os deputados 
mostram-se agora divididos so-
bre a duração dos contratos de 
arrendamento comerciais e para 
habitação.  Pág. 4

Acusado de revelar
respostas de exame 
Alunos de comunicação social da 
Universidade de Macau apresen-
taram uma queixa contra um pro-
fessor que terá facultado a outra 
turma as respostas do exame fi-
nal. A universidade garantiu que 
vai criar um grupo para investi-
gar o caso.  Pág. 5

Fenda em prédio
assusta moradores
Moradores de um edifício no Iao 
Hon estão preocupados com o 
aparecimento de uma fenda com 
um metro de comprimento no hall 
de entrada, temendo uma ruptura 
na estrutura. Os “Kaifong” exor-
tam o Governo a promover obras 
de reconstrução. Pág. 8

Pág. 2

Casas têm apoio “razoável” 
para Encontro de Macaenses

RECEITAS PODEM VOLTAR AOS 19 MIL MILHÕES 

Jogo “fortalecido” em Maio
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