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Alguns enfermeiros do Hospital Kiang Wu foram instados a demitir-se pela unidade 
privada, após terem manifestado interesse num concurso lançado pela Administração 
Pública para contratação de profissionais de saúde. Garantindo que os direitos de quem 
participar no concurso público estão assegurados, o Secretário Alexis Tam frisou que 
este processo de recrutamento “é um fenómeno natural no mercado laboral”, além de 
ser “conhecido e previsto pelas empresas e instituições do sector privado”. O caso foi 
denunciado por Sulu Sou, que condena a postura do Kiang Wu. 

Kiang Wu “ameaça” enfermeiros 
interessados em concurso público
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INUNDAÇÕES VOLTAM A AFECTAR
ZONA DO PORTO INTERIOR
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DOCOMOMO PEDE CLASSIFICAÇÃO 
DO EDIFÍCIO RAINHA D. LEONOR

FRANÇA GANHA MUNDIAL DE FUTEBOL
APÓS FINAL RECHEADA DE GOLOS
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CÔNSUL-GERAL DAS FILIPINAS, LILYBETH DEAPERA, 
EM ENTREVISTA AO JTM

Lei laboral 
"é uma questão 

de implementação" 
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XI AVISA TAIWAN 
QUE REUNIFICAÇÃO
SERÁ “IMPARÁVEL” 

O Presidente chinês afirmou 
que a reunificação de Taiwan 
com a China faz parte do 
“imparável rumo da história”, 
levando o Governo taiwanês 
a apelar para que seja 
respeitada a vontade popular. 
Xi Jinping reuniu-se com Lien 
Chan, antigo vice-Presidente 
taiwanês, que dirige agora 
o partido de oposição e 
pró-Pequim Kuomintang, 
e a quem reafirmou a sua 
confiança numa reunificação 
pacífica. “Enquanto 
corrigimos as coordenadas 
históricas e agarramos com 
firmeza o leme, o rumo do 
desenvolvimento pacífico e da 
reunificação pacífica seguirá 
vitorioso”, afirmou o líder 
chinês, citado pela imprensa 
oficial. O Governo de Taiwan 
reagiu com um apelou a Xi 
para que aceite a realidade e 
respeite a vontade popular da 
ilha. Taipé vai manter a actual 
situação pacífica e não deixará 
de defender a soberania 
taiwanesa, assegurou Qiu 
Chui-zheng, porta-voz do 
Conselho para os Assuntos da 
China Continental. Qiu afirmou 
que a China deve reduzir as 
suas “acções negativas” contra 
Taiwan, que estão a afectar 
as relações, e resolver as suas 
diferenças com Taipé por 
via da comunicação e sem 
intimidações. 


