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Ambição de Sarkozy sobressai
nas primárias da direita 
para a corrida ao Palácio do Eliseu
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Santa Casa da Misericórdia 
dá 100 mil patacas para Fórum 
do Livro de Macau em Lisboa
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IA FMI pede mais 
austeridade a Portugal
O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) recomendou que o Gover-
no português aplique medidas de 
austeridade de 0,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB), cerca de 900 
milhões de euros, em 2017, focan-
do-se nos salários e pensões da 
função pública. “O Governo pre-
cisa de uma estratégia orçamental 
credível. (…) Medidas bem especi-
ficadas, principalmente do lado da 
despesa e que resultem num ajus-
tamento estrutural primário de 
0,5% do PIB em 2017 e 2018, seria 
um caminho adequado”, defende 
o FMI. A recomendação surge nos 
relatórios sobre a quarta missão 
de monitorização pós-programa 
e a missão a Portugal, que decor-
reram em simultâneo no final de 
Junho, e ganha relevância numa 
altura em que o Governo está a 
preparar o Orçamento do Estado 
para 2017, que deve ser apresenta-
do à Assembleia da República em 
cerca de três semanas, até 15 de 
Outubro. Para a instituição lide-
rada por Christine Lagarde, Por-
tugal deve avançar com uma re-
visão da despesa, “focando-se em 
particular em melhores formas de 
acompanhar os benefícios sociais, 
na redução dos custos na saúde e 
no controlo das pensões e dos sa-
lários do sector público”.

Funcionários bilingues 
duplicaram em 10 anos

“Descontos” da CTM 
não convencem
Chan Meng Kam 
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No intervalo de uma década, a Administração Públi-
ca da RAEM foi alvo de um alargamento dos quadros, 
chegando aos 29.976 efectivos no final do ano passado. 
Além disso, em Dezembro de 2015, contabilizavam-se 
16.301 funcionários bilingues, número que reflecte um 

crescimento de 102,3% face a 2006, indica o mais recen-
te Relatório de Recursos Humanos da Administração 
Pública. Por outro lado, os vencimentos médios subi-
ram cerca de 13.000 patacas entre 2006 e 2015.
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ATFPM faz inquérito 
sobre modelo eleitoral 
e acção do Governo
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Rosa Mota convidada
a vir à Maratona
em Dezembro
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Sereias no Senado 
em defesa dos peixes
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Operação “Trovoada”
detectou 118 casos 
de usura em dois meses 
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AUDITORIA DENUNCIA FALHAS DO IACM NA INSPECÇÃO E REPARAÇÃO

Espaços públicos de lazer
com riscos de segurança


