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Confrontado com as preocupações geradas pela proposta de lei da cibersegurança, o 
CEO da CTM considerou ser prematuro tirar conclusões e assegurou que a operadora 
de telecomunicações compromete-se a proteger os dados pessoais. A necessidade das 
informações dos utilizadores serem privadas é “um dado adquirido”, frisou Vandy Poon, 
asseverando que a empresa monitoriza o fluxo de tráfego dos seus serviços e o volume 
dos dados consumidos, mas não entra nos detalhes das comunicações dos clientes. Para 
o Gabinete do Secretário para a Segurança, alguns participantes nas sessões da consulta 
pública manifestaram “opiniões não objectivas, distorcendo os factos”. 

CTM garante respeito pela privacidade
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VONG HIN FAI REFUTA CRÍTICAS 
A PROJECTO DE RESOLUÇÃO 
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80% DOS GUIAS TURÍSTICOS
APENAS FALAM UMA LÍNGUA

PAULO MALO ESPERA REABRIR
CLÍNICA DENTÁRIA NO VENETIAN

TRABALHADORES DO JOGO
QUEREM 10% DE AUMENTO

Os trabalhadores do jogo querem 
beneficiar de uma subida de 10% nos 
salários este ano para fazer face à taxa 
de inflação e não ficarem aquém dos 
aumentos concedidos aos funcionários 
públicos. A reivindicação consta de 
uma petição entregue ao Governo 
pela “Gaming Employees Advance 
Association”, composta sobretudo 
por funcionários da Sands China, 
e que também exige limites para 
o prolongamento de horários nos 
casinos, o pagamento de 14 meses de 
ordenado e a criação de um fundo de 
empreendedorismo para encorajar 
trabalhadores do sector à criação de 
negócios. Segundo o “Ou Mun Tin Toi”, 
a associação presidida por Wills Chen 
advertiu ainda que a utilização de 
“inteligência artificial” está a substituir 
os trabalhadores, apesar do volume de 
trabalho continuar a aumentar. 
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“Sem mãos a medir”
pela segurança alimentar

MAIS DE 120 FUNCIONÁRIOS CUMPREM MÚLTIPLAS TAREFAS


