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Plano da "cidade inteligente"
inclui reconhecimento facial
A introdução da controversa tecnologia do reconhecimento facial para identificação pessoal é uma das recomendações integradas 
na “Estratégia para o desenvolvimento da cidade inteligente de Macau”, plano que estará em consulta pública durante dois meses. 
O documento preconiza ainda a criação de uma plataforma governamental de mega-dados e um gabinete específico para fomentar 
o plano global. Sem especificar, o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia apontou para a necessidade de 
rever alguns regimes jurídicos por forma a facilitar a construção da “cidade inteligente”.
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Pedro Abrunhosa 
no "Mês de Portugal"
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FITA ADESIVA
“SEGURA” PLACAS
NO MUSEU DAS
COMUNICAÇÕES

pág9

RAEM AVANÇA
PARA CENTRO DE
ARBITRAGEM 
SINO-LUSÓFONA
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DSEJ JÁ ESTÁ
A ANALISAR
RELATÓRIO DO
COSTA NUNES

Um concerto de Pedro Abrunhosa e uma exposição de filigrana 
portuguesa destacam-se no programa “Junho, Mês de Portugal” 

que integrará este ano mais de duas dezenas de eventos 
culturais, desportivos e gastronómicos. Prestes a abandonar 

o cargo, o Cônsul-Geral Vítor Sereno espera que perdure 
este conceito comemorativo do 10 de Junho, assente numa 

“mobilização efectiva e conjunta de vários agentes culturais, 
económicos e institucionais”.
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VENDAS DE CASAS
CAÍRAM 57% EM MARÇO

Entre Janeiro e Março, foram 
transaccionadas, com base no 
imposto de selo cobrado, 5.501 
fracções autónomas e lugares 
de estacionamento na RAEM 
pelo valor de 32,80 mil milhões 
de patacas, o que representa 
acréscimos de 69,7% e 52% 
respectivamente, face ao último 
trimestre de 2017. Segundo os 
Serviços de Estatística e Censos 
(DSEC), o número de fracções 
autónomas habitacionais alienadas 
cresceu 38,5% para 3.627 no 
mesmo intervalo temporal. No 
entanto, após ter “disparado” 
em Janeiro (mais 85%), o ritmo 
das transacções desacelerou em 
Fevereiro (mais 3,6%) e caiu 
57% em Março, facto que a DSEC 
atribui ao impacto do lançamento 
das medidas para controlar o 
mercado imobiliário. No primeiro 
trimestre, o preço médio por metro 
quadrado (área útil) das fracções 
habitacionais cifrou-se em 112.304 
patacas, mais 6,3% do que nos 
três meses anteriores. Os mesmos 
dados indicam que os preços 
subiram 1,8% para 99.312 patacas 
na Península e 9,9% em Coloane 
(137.768 patacas), e desceram 
3,7% na Taipa (117.364). Já o preço 
médio por metro quadrado das 
fracções autónomas destinadas a 
escritórios (194.311 patacas) subiu 
75,3%, em termos trimestrais.


