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Sociedade do Aeroporto explora 
potencial abertura de voos
entre Macau e Lisboa

Motorista de Ho Chio Meng
diz que cruzava a fronteira para 
depositar somas avultadas

O número de pedidos de apoio psicológico de funcionários 
públicos cresceu 13,5% para 42 no ano passado face a 2015, 
contrariando a tendência de quebra anterior. Dados oficiais 
mostram que problemas emocionais, como depressão e an-

siedade, sobressaem entre os principais factores, seguidos 
de questões relacionadas com o ambiente e a pressão no 
trabalho. Ainda assim, os SAFP sublinham que o número 
de pedidos é baixo no universo da Função Pública.

Secretário indignado
com agente da PJ
que maltratou cão 
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Duas mortes em hotel
classificadas como
suspeitas de suicídio
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Moradores protestam 
contra bomba de
gasolina na Taipa 
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Pedidos de apoio psicológico 
aumentam na Função Pública

Advogados chineses 
pedem demissão 
de líder do Supremo
Mais de uma dezena de advoga-
dos chineses pediram a demissão 
do presidente da máxima instân-
cia judicial do país, após este ter 
apelado aos juízes para que não 
caiam na “armadilha ocidental” 
da separação de poderes. Zhou 
Qiang, que lidera o Supremo Tri-
bunal Popular da China, disse 
que os tribunais do país devem 
resistir à “ideologia errada” do 
Ocidente, como a democracia 
constitucional, separação de po-
deres e independência do siste-
ma judiciário. Zhou “não está à 
altura do seu cargo ao contrariar 
a tendência mundial de inde-
pendência do sistema judicial”, 
afirmou o grupo de advogados 
num baixo assinado. Na China, 
o “papel dirigente” do Partido 
Comunista é um “princípio car-
dial”, estando o sistema judicial 
subordinado ao poder político, 
porém, nos últimos anos foram 
realizadas algumas reformas 
a nível local, visando garantir 
maior independência dos juízes.

Turismo 
aponta a mira 
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