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ANDAM “A BRINCAR COM O FOGO”? DOSSIER
Centrais
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TMDeputados de Taiwan

propõem legalização
do casamento gay
Um grupo de deputados do Parti-
do Democrata Progressista (PDP), 
que está no poder em Taiwan, 
avançou ontem com uma pro-
posta de revisão ao Código Civil 
para legalizar o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Segundo 
a promotora da revisão, Yu Mei-
-nu, presidente da Comissão de 
Assuntos Judiciais, Estatutos e 
Leis Orgânicas do parlamento, as 
mudanças permitirão aos homos-
sexuais beneficiar dos direitos ma-
trimoniais e adoptar crianças. Yu 
assegurou que mais de 30 depu-
tados do partido já manifestaram 
apoio à proposta, que foi apresen-
tada à Comissão de Procedimen-
tos e deverá ser discutida pelo par-
lamento em plenário antes de ser 
enviada à comissão especializada. 
De acordo com a agência EFE, o 
Partido Novo Poder, que ocupa 
cinco cadeiras no órgão legisla-
tivo, também expressou apoio à 
iniciativa e anunciou que apresen-
tará igualmente uma proposta de 
revisão. Em 2013, foi apresentada 
no parlamento formosina uma 
proposta do género, mas não pas-
sou pelas três leituras requeridas 
antes das eleições legislativas, rea-
lizadas no início do corrente ano.

Cheques com lugar certo
nas LAG para 2017
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Provedor da Santa Casa
defende criação de lar 
de “retaguarda” para idosos

Protecção ambiental
avança “vagarosamente”
por falta de pessoal

Planeado investimento
de 1,5 mil milhões
no Hotel Central  
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Apesar das quebras nas receitas públicas, o Governo continua-
rá a apostar na melhoria do bem-estar da população, assegurou 
ontem Chui Sai On, ao afastar a possibilidade de diminuição de 
benefícios. Em encontros com dirigentes da Federação das As-

sociações dos Operários e da União Geral das Associações dos 
Moradores, no âmbito da auscultação sobre as Linhas de Acção 
Governativa para 2017, o Chefe do Executivo confirmou a ma-
nutenção do programa de comparticipação pecuniária. Pág. 3

Operações da Uber 
continuam longe 
de gerar consenso
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Combate à corrupção 
em “reality show”
na televisão chinesa
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Culturas sino-lusófonas
unidas pelo artesanato

Governo contraria
patrões no aumento

das contribuições
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