
Administrador José Rocha Diniz • Director Sérgio Terra • Nº 5051 • Sexta-feira, 29 de Julho de 2016 10 PATACAS

280C/330C
• • • HOJE

Fonte SMG

PU
B

FO
TO

 A
RQ

UI
VO

Portugal deve congelar
salários públicos em 2017

O Ministério das Finanças 
de Portugal já deu instruções 
aos serviços da Administra-
ção Pública para começarem 
a preparar o Orçamento do 
Estado para 2017, indicando 
que os cálculos das remune-
rações devem ser realizados 
com base nos vencimentos 
estimados para Dezembro 
de 2016. Atendendo a essas 
instruções, estarão assim fora 
de causa aumentos salariais 
no Estado em 2017. Em De-
zembro deste ano, os funcio-
nários públicos estarão a re-
ceber o salário já sem cortes, 
visto que a reposição gradual 
tem sido feita ao longo deste 
ano. No início de cada tri-
mestre (Janeiro, Abril, Julho 
e Outubro), os trabalhadores 
da Função Pública recupe-
ram mais uma parcela de 25% 
dos 80% que faltava devolver 
no início deste ano. Numa 
carta enviada a Bruxelas pelo 
ministro das Finanças, Má-
rio Centeno, em resposta ao 
processo que podia acarretar 
sanções para Portugal, o Go-
verno já sinalizava não ten-
cionar aumentar os salários 
da Administração Pública.
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Cópias do passado 
“são um erro cultural”

Previstas 485 obras
nas vias públicas
ao longo deste ano
  Pág. 8

Um estudo desenvolvido por um arquitecto paisagis-
ta das Filipinas e uma arqueóloga de Macau defendem 
que a preservação do Património deve ir para além da 
manutenção das fachadas dos edifícios, mediante uma 
compreensão da evolução da cidade e dos motivos que 
levaram à disposição urbana actual. Para Carlos Couto, 

a abordagem é boa, no entanto, não se deve ter medo da 
arquitectura moderna porque o que é novo hoje poderá 
ser Património no futuro. Maria José de Freitas também 
concorda com a opinião dos autores do estudo, já que a 
“paisagem urbana de Macau” é “miscigenada”.
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Excursões sofreram
quebra de 31%
no primeiro semestre
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Seabra Pereira
premiado pelo livro
“Delta Literário”
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“Miserável” e “pesaroso”
em autocolantes para “animar” 
crianças em hospital

Fumo e faíscas agitaram
voo da TransAsia 
entre Taiwan e Macau

Revisão da Lei Eleitoral
prestes a chegar
à Assembleia Legislativa
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Sporting garante
dois reforços 
para a “Bolinha”
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Carminho e Adriano Jordão 
no Festival de Música


