
Sector dos serviços
não aumentou salários de 

61% dos trabalhadores
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Vendidos na internet
produtos dados pelos

centros de saúde
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Benfica repete empate 
com Ching Fung e pode

perder liderança
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O Chefe do Executivo não irá exercer o poder de dispensa 
dos requisitos estabelecidos para o exercício de cargos de 
chefia em termos de habilitações e experiência profissional. 
Na sequência das falhas denunciadas pelo CCAC e Comis-
sariado de Auditoria, Chui Sai On manifestou-se “triste” 

com a “falta de consciência” sobre os procedimentos legais 
e avançou que os serviços também vão perder a competên-
cia para dispensa de concurso na contratação de trabalhado-
res em regime de contrato.
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Chui Sai On veta chefias 
sem licenciatura
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Feira de Artesanato reúne
produtos que atraem críticas 
sobre ligações ao Taobao

Centrais

Empate no “derby” lisboeta
prolonga emoção e incerteza
na liga portuguesa 
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Ella Lei denuncia 
“contratações” falsas 
em hotel do COTAI

A vice-presidente da Federação das 
Associações de Operários de Macau 
(FAOM), Ella Lei, revelou ontem que 
a associação recebeu até ao final do 
ano passado muitas queixas de resi-
dentes, alegando que depois de te-
rem sido transferidos para as opera-
ções do hotel onde trabalhavam para 
o COTAI, assinaram os respectivos 
contratos, mas subitamente foram no-
tificados de que não precisavam mais 
de ir trabalhar, sem qualquer motivo 
ou justificação. Para a também de-
putada, tal procedimento sugere a 
possibilidade do estabelecimento em 
causa ter procurado garantir quotas 
de importação de trabalhadores não 
residentes para depois despedir, sem 
razão, os locais. Ao “Ou Mun Tin 
Toi”, Ella Lei afirmou que os casos já 
foram encaminhados para a Direcção 
dos Assuntos Laborais, no entanto, 
até ainda não houve nenhum tipo de 
resposta oficial. Embora o número de 
queixas não seja elevado, Ella Lei en-
tende que, caso sejam comprovadas, 
os patrões estão a explorar os direitos 
dos residentes e a violar a lei que dá 
prioridade aos locais no acesso ao 
emprego. Por isso, apelou às autori-
dades para investigarem devidamen-
te a situação. Para além disso, exortou 
o Governo a acelerar o processo de 
revisão da Lei Laboral, sublinhando 
que já existe consenso na sociedade 
sobre a licença de paternidade paga.

PRESIDENCIAIS FRANCESAS

Macron e Fillon 
lideraram votação 

em Macau
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“Existe
muito pouco 
sentimento
patriótico

nos jovens locais”

RODNEY HALL, PROFESSOR DA UM,
EM ENTREVISTA AO JTM


