Echo Chan empenhada
em cumprir grandes metas
definidas para o Fórum

Pequim expressa pesar
pela morte de Mário Soares,
“velho amigo do povo chinês”
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Consulta pública “chumba”
parques temáticos
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diversas vezes, bem como exaltada a necessidade de
museus, espectáculos e espaços de convívio para famílias. O Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria
do Turismo de Macau deve estar concluído em meados
de 2017.

“G2E Asia” atrai mais
expositores e destaca
“resorts” integrados
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Falta de inovação
não retira optimismo
a empreendedores
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AMCM quer reforçar
sistema de controlo
de máquinas “UnionPay”
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Centro do Bom Pastor
conquista apoio para
obras de renovação
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Jogo iniciou 2017
com receitas elevadas
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Macau também votou
Cristiano Ronaldo para
melhor do mundo

Os cidadãos que participaram na consulta pública sobre o Plano Geral do Turismo mostraram-se maioritariamente contra a construção de parques temáticos em
Macau, devido à concorrência regional e problemas
de espaço. Em contrapartida, o aproveitamento da ligação do território ao mar e à costa foi defendido por

DSAT aperta o cerco
à velocidade
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As receitas brutas dos jogos de
fortuna ou azar em Macau atingiram cerca de 6,7 mil milhões
de patacas entre 1 e 8 de Janeiro,
traduzindo uma média diária
“surpreendentemente alta” de
838 milhões, o que representa
aumentos de 31% face a Dezembro e de 17% em relação ao período homólogo de 2016, adiantou
a consultora Sanford C. Bernstein, destacando a robustez dos
resultados alcançados nas salas
reservadas para grandes apostadores. Face ao bom desempenho
dos casinos nos primeiros oito
dias do corrente ano, os analistas da Sanford C. Bernstein decidiram rever em alta as previsões
para o cômputo geral de Janeiro,
apontando agora para uma subida homóloga entre 10 e 12%.
A corretora Nomura divulgou
resultados idênticos para o período em análise, sublinhando
ainda o facto das receitas terem
crescido 30% em termos semanais. A contabilidade das duas
consultoras coincide igualmente
com a da JP Morgan Securities,
que projecta um crescimento de
15% para o mês de Janeiro, atendendo aos sinais de forte procura no mercado de massas e no
segmento VIP.

