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A média da capacidade de resolução colaborativa de 
problemas dos alunos de Macau com 15 anos garantiu ao 
território o oitavo lugar numa tabela composta por 51 países 
e regiões, superando a média da OCDE. Mais de 85% dos 
estudantes atingiram o padrão de resolução colaborativa 
de problemas do PISA de nível 2, numa escala que vai até 
quatro. Apesar dos bons resultados, a DSEJ garante que o 
investimento nesse domínio continuará a ser reforçado. No 
topo da tabela surgem Singapura, Japão, Hong Kong, Coreia 
do Sul, Canadá e Estónia. 

Mais uma boa nota no PISA
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Inquérito sobre “Hato”
só culpa direcção dos SMG

ÀS VOLTAS COM 
VELHAS QUESTÕES 

No início do ciclo de 
debates sectoriais das 
LAG, os deputados 
aproveitaram a 
presença de Sónia Chan 
para voltar à carga 
sobre preocupações 
antigas, com ênfase na 
responsabilização dos 
dirigentes públicos e no 
futuro órgão municipal 
sem poder político.  

“MÃO MAIS PESADA”
PARA TAXISTAS 

Preocupado com o 
aumento das infracções 
cometidas por taxistas 
nos primeiros nove 
meses deste ano, o 
Secretário para a 
Segurança defendeu a 
inclusão do cancelamento 
das licenças no quadro 
das sanções. pág7
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Na sequência das conclusões da Comissão de Inquérito incumbida de apurar responsabilidades pelas consequências 
do tufão “Hato”, o Chefe do Executivo instaurou um processo disciplinar ao então director e à subdirectora dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos (SMG). No relatório, a Comissão sublinha, por outro lado, que “não foram encontradas provas 
evidentes” de que outros funcionários dos SMG “tivessem faltado culposamente ao cumprimento dos deveres inerentes às 
suas funções”. A mesma constatação é extensiva à actuação das Forças de Segurança, IACM, CEM e Macau Water. pág5
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MARIA JOSÉ GROSSO
DESVENDA PLANOS PARA 2018

Centro bilingue 
da UM pode ter 

“futuro brilhante”


