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Táxis vão cobrar mais
e ficam livres da
concorrência da Uber

A economia chinesa, segunda maior
do mundo, cresceu 6,9%, no segundo
trimestre do ano, mais duas décimas
do que no mesmo período de 2016,
anunciou o Gabinete Nacional de
Estatísticas. O Produto Interno Bruto do país manteve assim o ritmo de
crescimento, face ao primeiro trimestre do ano, e supera em uma décima
a previsão dos analistas. Entre Abril
e Junho, o consumo interno e as exportações aceleraram, compensando
o abrandamento no sector secundário, imobiliário e outros activos fixos.
O investimento, que continua a ser o
principal motor da economia chinesa,
cresceu 8,6% até Junho. A liderança
chinesa pretende manter a economia
estável, a poucos meses do congresso
do Partido Comunista, que se realiza
de cinco em cinco anos. No próximo
congresso, o Presidente Xi Jinping,
deverá coordenar a remodelação do
Comité Central do Politburo, numa
altura em que analistas ocidentais admitem que poderá ficar no poder além
do período previsto de 10 anos.

Código de Ética
da ANIMA promove
princípio da “dignidade”
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Autoridade de Aviação
vai monitorizar
ruído dos aviões
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Orquestra de Macau
com programa de topo
na nova temporada
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Residentes já com casas
compraram 53% dos imóveis
transaccionados até Junho
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Proposta contra cartazes na AL
deixa deputados divididos
No seio da Comissão de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa foi lançada uma proposta tendo em vista a proibição da exibição de cartazes e até utilização de
“iPads” para apresentação de ideias por parte dos deputados. Para Leonel Alves, um dos responsáveis na génese da

ideia, “a AL tem de manter a seriedade das reuniões”, não
podendo “transmitir uma imagem de banalização”. Já deputados como Pereira Coutinho e Au Kam San discordam,
por entenderem que tal medida restringiria a liberdade de
expressão.
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PIB chinês cresceu
acima das previsões
no segundo trimestre
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LEI HON CHEONG, EMPREENDEDOR, EM ENTREVISTA AO JTM

Produtos criativos
com fusão de culturas
“são vantajosos”
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