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LUSOFONIA EM ESCULTURA, FOTOGRAFIA E CINEMA Centrais

Irmãos Coutinho vão
recorrer da pena de

8 anos e meio de prisão
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Artistas alertam para
recuo no conceito

de “cidade cultural”
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Associação Comercial pede 
importação de motoristas

Liderada pelo seu presidente, Ma Iao 
Lai, a Associação Comercial de Macau 
entregou ontem ao Chefe do Executi-
vo uma carta com oito sugestões para 
as Linhas de Acção Governativa de 
2018, com destaque para o pedido de 
revogação das limitações à importação 
de motoristas profissionais. Para além 
de uma revisão abrangente da lei la-
borais, a influente associação quer ver 
assegurado o espaço de sobrevivência 
das pequenas e médias empresas no 
âmbito da reconstrução após catás-
trofes. Instou ainda à dinamização do 
sector comercial na “Grande Baía”, 
promoção do sistema financeiro e ace-
leramento da formação e captação de 
quadros para aprofundar o papel de 
Macau como plataforma. Ma Iao Lai 
advertiu que, apesar da recuperação 
do sector do jogo, a economia conti-
nua a enfrentar dificuldades. Pansy 
Ho, Chui Yuk Lum, Vong Kok Seng e 
Frederico Ma, vice-presidentes da as-
sociação, defenderam a aposta na me-
dicina tradicional chinesa e ocidental 
com base de plataforma dos países de 
língua portuguesa e da Grande Baía. 
No encontro, o Secretário para a Eco-
nomia e Finanças indicou que os pa-
trões e trabalhadores têm apresentado 
sugestões razoáveis para aperfeiçoa-
mento da Lei das Relações de Traba-
lho e o Governo vai empenhar-se mais 
para alcançar um equilíbrio entre as 
partes.

A “gestão” dos fluxos de turistas é uma componente importante 
de qualquer política, sobretudo quando está em causa a necessi-
dade de preservar Património Cultural, sob pena de esse legado 
poder sofrer “danos irreversíveis”, advertiu ao Jornal TRIBUNA 
DE MACAU a princesa Dana Firas, presidente do “Petra Na-

tional Trust”, organização não-governamental dedicada à pro-
tecção do Património no sul da Jordânia. Oradora de uma con-
ferência do Fórum de Economia de Turismo Global, a também 
embaixadora da UNESCO revelou-se, no entanto, confiante de 
que Macau conseguirá superar esse desafio. Pág. 5

Protecção do Património 
exige "gestão" de visitantes

"Deputados não são 
apenas delegados 

dos cidadãos"

MIF vai juntar mais de mil
empresas e organizações
de 50 países e regiões
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Grande exposição em Pequim
exalta “conquistas” de Xi
durante o primeiro mandato
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HUANG HUANG, DIRECTOR DE CENTRO
DE ESTUDOS DO IPM, AO JTM


