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M88 advogados

e juristas enviam 
parecer ao Chefe
sobre Lei de Terras
O Gabinete do Chefe do 
Executivo anunciou ter re-
cebido um parecer público 
assinado por 88 advoga-
dos e personalidades do 
sector jurídico sobre a Lei 
de Terras e a proposta ex-
plicativa apresentada por 
um deputado, no entanto, 
reiterou que, “neste mo-
mento, não está prevista 
qualquer proposta” sobre a 
alteração do diploma. Sem 
adiantar pormenores sobre 
o parecer, o Governo vol-
tou a sublinhar “o respeito 
escrupuloso pela Lei de 
Terras, a Lei de Salvaguar-
da do Património Cultural 
e a Lei do Planeamento 
Urbanístico”. Em meados 
deste mês, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
avançou que a proposta 
de reinterpretação da Lei 
de Terras, feita por Gabriel 
Tong, foi unanimemente 
considerada uma adição 
ao diploma, pelo que deve 
ser autorizada pelo Chefe 
do Executivo.

Moradores da Ilha Verde
preocupados com
ambiente e património
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“Ajustamento” económico
eleva confiança dos jovens
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Formar tradutores
“é tarefa prioritária”
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Apoios da Fundação Macau 
caíram mais de um quinto
no segundo trimestre
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Elvis Costello vai actuar
no Centro Cultural
a 9 de Setembro

Centrais

Bruxelas cancela multa
a Portugal mas pede
mais medidas orçamentais

Última

Prostitutas abdicam 
de preservativos para 
evitar detenções na China
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Processos administrativos sofrem atrasos nalguns serviços 
públicos devido à “sobreposição de funções”, admitiu o 
Chefe do Executivo, apontando como outro problema “ur-
gente” a falta de tradutores bilingues, concretamente cerca 
de 200. Resolver essa questão “vai ser a nossa tarefa prio-
ritária”, frisou Chui Sai On, prometendo ainda reforçar o 
papel de Macau como plataforma sino-lusófona. Na deslo-
cação à Assembleia Legislativa, o líder do Governo referiu, 
por outro lado, que muitos jovens optam por criar pequenas 
e médias empresas após a conclusão dos estudos, mas exor-
tou-os a compreender que esse “não é o único caminho”.


