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Lisboa quer apoiar RAEM
no ambiente e transportes
O Governo de Portugal está “interessado em colaborar” 
com Macau em áreas como o ambiente e transportes, no-
meadamente na criação de um laboratório que permita tes-
tar tecnologias que sirvam de suporte à construção de uma 
cidade com “mobilidade integrada”. Para o secretário de Es-

tado-adjunto português do Ambiente, José Fernando Gomes 
Mendes, essa mudança seria benéfica para a qualidade de 
vida em Macau, cidade que, aliás, considera ser “perfeita” 
para o uso de transportes eléctricos.
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Debates em Português  
alargam horizontes

Yao Jingming sugere
mais escolas bilingues
no ensino não superior
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FMI diz que Macau 
caminha para crescimento 
“estável e sustentável”
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Adelson e Wynn integram
comissão que vai coordenar
tomada de posse de Trump
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Este suplemento é parte integrante do JORNAL TRIBUNA DE MACAU de 17/11/2016 e não pode ser vendido separadamente

Grande Prémio de Macau
63ºGPM

Felix contra Félix
sob ameaça de chuva
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Chegou o casal
de pandas-vermelhos
O casal de pandas-vermelhos, 
que o Governo Central ofereceu 
à RAEM, chegou ontem ao ter-
ritório, proveniente da Provín-
cia de Sichuan, revelou o Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais (IACM). Os animais, 
com três anos de idade, vão ficar 
no Parque de Seac Pai Van para 
serem submetidos a um período 
de quarentena com a duração de 
30 dias. Depois de ser avaliada 
a adaptação dos animais ao am-
biente de Macau, o IACM divul-
gará a data do primeiro encontro 
entre os cidadãos e esta espécie 
em vias de extinção. 

Habitação domina
críticas ao Governo
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