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China vai reduzir 
empresas estatais 
de 112 para 40
O governo chinês está a preparar 
um plano para reduzir de 112 
para 40 as empresas estatais sob 
controlo da administração cen-
tral, através de fusões e aquisi-
ções, noticiou ontem o Diário de 
Informação Económica. A comis-
são de administração e supervi-
são de activos estatais chinesa 
pretende concentrar recursos nas 
grandes empresas, especialmen-
te nos sectores completamente li-
beralizados, para as tornar mais 
competitivas. Embora a China, 
segunda maior economia mun-
dial, tenha centenas de empresas 
públicas, apenas 112 são contro-
ladas pela administração central. 
Os 112 conglomerados de em-
presas geridos pela comissão de 
administração e supervisão de 
ativos estatais têm 227 divisões 
cotadas em bolsa, com uma capi-
talização aproximada de 10 mil 
milhões de yuan. No ano passa-
do, os lucros das empresas esta-
tais geridas pela administração 
central aumentaram 4,2% até 1,4 
mil milhões de yuan. A reforma 
das empresas estatais foi um dos 
pontos que o Primeiro-Ministro 
chinês, Li Keqiang, incluiu no 
pacote de medidas extraordiná-
rias do Governo, anunciado no 
discurso perante o poder legisla-
tivo, do país em Março.

PSP recebeu 14 pedidos
para manifestações
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Instituto Cultural pressionado
a apresentar lista actualizada
de património classificado

Reciclagem 
ganha força

Juristas denunciam atropelos
a “direitos fundamentais”  
dos arguidos em processos judiciais

UE sugere mudanças
na eleição do Chefe
A União Europeia defendeu 
que as autoridades de Macau 
devem considerar a promo-
ção do envolvimento da po-
pulação na eleição do Chefe 
do Executivo. 
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Protestos por salários
no estaleiro da USJ
O estaleiro de construção do 
novo campus da Universida-
de de São José, na Ilha Verde, 
foi palco de um novo protes-
to dos trabalhadores que se 
queixam de salários em atra-
so. 
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Peritos de Lisboa 
dão cursos de desporto
Académicos da Faculdade de 
Motricidade de Motricidade 
Humana da Universidade de 
Lisboa vão estar na RAEM 
para leccionar cursos de des-
porto que não terão encargos 
para os participantes.
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Voo da Air Macau teve
problemas de pressão
O porta-voz da Air Macau 
disse que a transportadora 
já entregou à Autoridade de 
Aviação Civil um relatório 
preliminar sobre o incidente 
que ocorreu com um avião da 
companhia em Banguecoque.

Última

Centrais

Até ontem à tarde, 14 associações de Macau apresentaram 
pedidos para sair à rua no 1º de Maio, Dia do Trabalha-
dor, revelou a Polícia de Segurança Pública. A Associação 
de Mútuo Auxílio dos Operários de Macau anunciou que 

pretende protestar contra a importação dos condutores e já 
criticam o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
Raimundo do Rosário, pela falta de respostas em relação 
aos problemas que afectam o sector.


