
10 patacas QUARTA-FEIRA Dezembro 13, 2017

Administrador José Rocha Diniz Director Sérgio Terra • Nº 5384

PU
B

Crianças com casos “complicados” 
excluídas do acolhimento familiar
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A “Macao Water” pretende 
acelerar a construção de três 
tanques em altura, por forma 
a “garantir o abastecimento 
de água durante situações de 
emergência”, segundo anunciou 
ontem a empresa. Os tanques 
deverão ser erguidos pelo menos 
até 50 metros de altura, estando 
a concessionária a discutir o 
projecto com o Governo. Em 
declarações aos jornalistas, a 
directora dos Serviços Marítimos 
e de Água (DSAMA), Susana Wong, 
salientou que os departamentos 
governamentais competentes irão 
avaliar a viabilidade das opções 
equacionadas, adiantando ainda 
que a construção dos tanques 
poderá prolongar-se por três 
anos. Paralelamente, a DSAMA 
planeia reforçar a capacidade dos 
reservatórios de Ka-Hó e Seac 
Pai Van. De uma forma geral, a 
Administração da RAEM espera 
estreitar a cooperação com a 
“Macao Water” e autoridades 
do Continente, e aperfeiçoar 
os planos de contingência 
para assegurar a segurança do 
abastecimento de água em casos 
de emergência, nomeadamente de 
catástrofes naturais.
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PRESIDENTE DO IPM
DIZ QUE A ARTE
TEM DE SAIR DA
“TORRE DE MARFIM”
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SCOTT CHIANG 
E SULU SOU 
PONDERAM TROCA 
DE ADVOGADO 
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MISTÉRIO INGLÊS E 
FEMINISMO ISLÂMICO
NOS ECRÃS DO
FESTIVAL DE CINEMA

“MACAO WATER” 
PLANEIA CONSTRUIR 

TRÊS TANQUES EM ALTURA

Com os lares apoiados pelo Governo a alojarem actualmente mais de 300 crianças e adolescentes, superando já os 
totais de 2015 e 2016, apenas há duas famílias de acolhimento temporário em Macau, revelam dados do Instituto de 
Acção Social facultados à TRIBUNA. Para além das condições restritivas a que estão sujeitas as famílias potencialmente 
interessadas em receber menores, as crianças oriundas de “contextos complicados”, envolvendo nomeadamente casos de 
maus tratos ou dificuldades de aprendizagem, não podem integrar o programa. Desde 2015, apenas um adolescente de 
16 anos beneficiou do acolhimento familiar.
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Relação com EUA
marcou primeiro ano 
de Guterres na ONU
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de classificação
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