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EMPRESAS DESBLOQUEARAM IMPASSE NAS NEGOCIAÇÕES

ANA chegou a acordo com a CAM
para gerir Aeroporto até 2011
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PIB da RAEM regista
maior queda desde 1998
O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau caiu 13,7% no
segundo trimestre face a igual período de 2008, assinalando assim a maior queda desde 1998, quando se iniciou
a análise trimestral do indicador, revelam dados oﬁciais
ontem divulgados. A queda no período compreendido
entre Abril e Junho advém, segundo os mesmos dados
da descida em 12,2% das receitas brutas do Jogo e em
20,6% das despesas de visitantes, em termos nominais e
face a igual período do ano passado. Contas feitas, entre
Janeiro e Junho, o PIB registou um decréscimo de 12,8%
em relação ao período homólogo de 2008. Analisando as
principais componentes do PIB, realça-se que a despesa
em consumo privado cresceu 0,7%, no segundo trimestre,
sendo este aumento inferior ao dos primeiros três meses
do ano (5,8%). Já a despesa de consumo ﬁnal das famílias
realizada no mercado local desceu 0,8%, ao passo que a
realizada no exterior subiu 5,3%. A despesa de consumo
ﬁnal do Governo subiu 6,2%, contra 15,8% no primeiro
trimestre. Na vertente da remuneração dos empregados,
registou-se um acréscimo de três por cento, enquanto que
as compras líquidas de bens e serviços cresceram 15,8%. A
formação bruta de capital ﬁxo, que reﬂecte o investimento,
assinalou, por sua vez, um abatimento de 27,4%, justiﬁcado em parte com a “suspensão ou abrandamento das obras
dos empreendimentos de grande envergadura”.

Chui Sai On ainda não decidiu
número de Secretários

Cavaco Silva promulgou novo Regime
Contributivo da Segurança Social

A equipa de Chui Sai On - liderada pela vice-presidente do Instituto do Desporto, O Lam - está a estudar a estrutura do próximo
Governo, “não havendo ainda nenhuma decisão sobre o número de
Secretários”, disse à Lusa fonte do gabinete do Chefe do Executivo
eleito. A mesma fonte conﬁrmou ainda que as Linhas de Acção
Governativa para o ano ﬁnanceiro de 2010 deverão ser reveladas
no início do próximo ano. O actual chefe do Executivo, Edmund
Ho, irá assim apresentar, antes do arranque da próxima legislatura,
um relatório sobre as políticas a seguir até ao termo do mandato e
uma proposta de orçamento para o primeiro trimestre de 2010.

Cavaco Silva promulgou ontem o novo Regime Contributivo da
Segurança Social, mas recordou que a promulgação de um diploma não implica necessariamente a adesão às opções políticas,
nem o seu comprometimento constitucional com as soluções encontradas. Uma nota da Presidência refere que a decisão teve em
consideração que o extenso regime transitório e o prazo alargado
da entrada em vigor irão permitir o “adequado acompanhamento
das soluções” aprovadas. O novo regime implica novas regras
para os recibos verdes, obrigando tanto os trabalhadores como
as empresas a reforçarem os seus descontos.

Casos de recrutamento ilegal geram
críticas ao Consulado-Geral das FilipinasP2
Aulas no ensino não superior arrancam
com menos alunos e mais professores P5
Paula Carion deve deixar karate-do
após Jogos Asiáticos de 2010
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