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ÚLTIMA

Concurso vai oferecer 
110 casas para
funcionários públicos

União Europeia
com “grande”
agenda para a RAEM

António Costa 
forma governo
com 17 ministros

PU
B

Caritas alerta para
falta de comunicação
nas famílias devido
a trabalho por turnos

Um estudo realizado pela 
Caritas Macau concluiu que 
os progenitores que traba-
lham por turnos enfrentam 
dificuldades de comunica-
ção com os filhos. A Caritas 
recolheu 347 questionários 
válidos de estudantes de oito 
escolas do ensino não supe-
rior, com idades compreen-
didas entre os 11 e 12 anos. 
Cerca de 91% dos inquiridos 
classificou como muito im-
portante a comunicação com 
os pais. Entre estes, 75% dis-
seram que têm um grau de 
comunicação suficiente com 
os progenitores. Ainda as-
sim, apenas 42,1% disseram 
falar com os pais sempre que 
encontram alguma dificulda-
de na vida. Entre todos os in-
quiridos, 47% indicaram que 
pelo menos o pai ou a mãe 
trabalham por turnos e, den-
tro deste grupo, 50% deram 
conta da existência de pro-
blemas de comunicação com 
os pais. Face aos resultados, a 
Caritas Macau sugeriu que as 
empresas de Macau devem 
dar mais atenção às necessi-
dades familiares, facilitando 
mais folgas nos dias de feria-
do ou nos fins-de-semana. 

No processo de reestruturação da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Justiça, deve ser dada especial 
atenção à política de divulgação do Direito de Macau, 
defendeu ontem Leonel Alves, frisando que compete ao 
Governo colmatar a “lacuna muito grande” que existe 

actualmente nesse domínio. Durante o debate sectorial 
das Linhas de Acção Governativa, o deputado e advo-
gado advertiu ainda que o nível dos juristas “é um pro-
blema” sentido na área da Administração e Justiça, em 
particular, e em “Macau em geral”.
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Renovação do “Capitol”
exclui vendilhões

Memórias 
do 25 de 

Novembro
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Ramalho Eanes recebe hoje
Prémio Gusi para a Paz CENTRAIS

Inês Almeida*
Enviada especial a Manila

Leonel Alves pede
mais divulgação 
do Direito de Macau


