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“Ventos” de Pequim 
trazem novos alertas 

“TENSÕES ECONÓMICAS” 
INQUIETAM G20

Embora sem condenar 
abertamente as tarifas 
alfandegárias anunciadas pelo 
Presidente americano Donald 
Trump, nem a superprodução 
de aço da China, os ministros 
das Finanças do G20 
preparavam-se ontem para 
reconhecer que “as tensões 
económicas” representam 
uma ameaça ao crescimento 
mundial. O comunicado, que 
à hora do fecho desta edição 
ainda estava a ser ultimado, 
após uma reunião de dois 
dias em Buenos Aires, deverá 
reconhecer que o crescimento 
mundial enfrenta riscos, entre 
eles “as tensões económicas 
e geopolíticas”, segundo 
adiantaram à AFP fontes 
próximas das negociações. O 
encontro de Buenos Aires, o 
primeiro sob a Presidência 
da Argentina, aconteceu em 
vésperas da entrada em vigor 
de novas tarifas dos Estados 
Unidos, que impuseram uma 
taxa de 25% sobre importações 
de aço e de 10% para as de 
alumínio, elevando os receios 
de uma guerra comercial. “A 
União Europeia não deseja uma 
escalada comercial”, mas “está 
pronta para reagir”, avisou o 
comissário europeu Pierre 
Moscovici.
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ARREFECIMENTO

ARQUITECTURA
DE MACAU 
FASCINA E INSPIRA
SHAZIA IMRAN

ISABEL LUCAS
“VIAJOU” PELA
REALIDADE DO
SONHO AMERICANO

Os candidatos aos órgãos legislativos de Hong Kong e Macau cujos programas políticos contestem o sistema de partido único na 
China deverão ser excluídos do processo eleitoral, por violarem a Constituição do país. Lançado em Pequim por um deputado de 
Hong Kong na Assembleia Nacional Popular (ANP), esse repto foi totalmente subscrito pelo subdirector do Gabinete de Ligação 
do Governo Central na RAEM, Chen Sixi, que no início do mês já tinha alertado para supostas “forças externas” que estariam a 
tentar transmitir ideias “independentistas” em Macau. No último dia da sessão anual da ANP, representantes da RAEM no órgão 
legislativo chinês prometeram redobrar o empenho na promoção da educação patriótica no território.
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Voos para a Indonésia
dependerão da procura
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