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Filme rodado na RAEM
integra programa curricular 
de universidade californiana

Dupla de empreendedoras
reforça imagem de Macau como 
destino que “vale a pena visitar”
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Futuro do Canídromo 
não incluirá residências
nem ligação ao jogo 
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Agente da PJ pede 
desculpas em vídeo 
por maltratar cão
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Nova equipa do MP 
descobriu sauna 
e portas ocultas
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Prédio na Rua da Barca
não entra no Património

Fuga de capitais 
abranda na China
O Governo chinês garantiu on-
tem que a saída de capitais abran-
dou no início do ano, em termos 
homólogos, e assegurou que 
tem planos e reservas cambiais 
“abundantes”, que permitem 
gerir o problema. “A pressão do 
fluxo de capitais para o exterior 
abrandou significativamente, 
face ao início de 2016”, disse a 
porta-voz da Administração Es-
tatal de Divisas, Wang Chunying. 
As autoridades revelaram que, ao 
longo de 2016, os bancos chineses 
registaram um défice de 337,7 mil 
milhões de dólares nas transac-
ções de moeda, aquém do valor 
do ano anterior. A evolução por 
trimestres revela um abranda-
mento da saída de capitais, a par-
tir do segundo trimestre do ano, 
disse Wang, reconhecendo que, 
no quarto trimestre, voltou a su-
bir, devido ao aumento das taxas 
de juro da Reserva Federal (FED) 
norte-americana. A porta-voz as-
sinalou também que a subida das 
taxas de juros da FED, nos últi-
mos anos, provocou uma subida 
do dólar norte-americano, mas 
que, em 2016, o seu impacto para 
a economia chinesa foi menor do 
que no ano anterior, porque mui-
tas empresas que contraíram dí-
vidas em dólar converteram o seu 
passivo para a moeda chinesa, o 
yuan, no início do ano passado. 

DING TIAN, SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO, AO JTM

Fórum é “uma ponte especial”
O Fórum Macau já está numa fase em que pode-
rá, efectivamente, oferecer mais benefícios a to-
dos os países participantes, destaca ao JORNAL 
TRIBUNA DE MACAU o novo secretário-geral 
adjunto do organismo, sublinhando que ainda 
há “muitas oportunidades” para explorar. Con-

siderando que o Fórum “é muito grande” e “uma 
ponte especial”, Ding Tian acredita que a coope-
ração sino-lusófona poderá ser ampliada na área 
económica, mas também “na cultura e no desen-
volvimento dos recursos humanos”.
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