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ANIMA ENFRENTA
GRANDES DESAFIOS

15 ANOS DEPOIS
DA SUA CRIAÇÃO
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PARLAMENTO EUROPEU
APROVA MEGA ACORDO
COMERCIAL COM JAPÃO 

O Parlamento Europeu aprovou 
ontem em Estrasburgo o Acordo 
de Parceria Económica entre 
União Europeia e Japão, o mais 
importante acordo comercial 
bilateral jamais celebrado pelo 
bloco europeu. O acordo, que 
abrange cerca de um terço 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do planeta, quase 40% 
do comércio mundial e 635 
milhões de pessoas, recebeu 
474 votos a favor, 152 contra 
e 40 abstenções, e entrará em 
vigor em Fevereiro de 2019, 
pois já foi também ratificado 
pelo Parlamento japonês. O 
acordo eliminará a maior parte 
dos direitos aduaneiros pagos 
anualmente pelas empresas 
da UE que exportam para o 
Japão, bem como barreiras 
regulamentares, como por 
exemplo sobre os veículos. Além 
disso, abrirá o mercado japonês 
às principais exportações da UE 
e aumentará as oportunidades 
de exportação da União noutros 
sectores.

Serviços públicos prevêem 
3.407 contratações em 2019
No final do próximo ano, os organismos públicos da RAEM poderão contar com um total de 38.245 funcionários, segundo as 
estimativas incluídas na proposta de Lei do Orçamento para 2019. As previsões envolvem o recrutamento de 3.407 trabalhadores 
e a cessação de funções de 546 ao longo do próximo ano. O maior reforço beneficiará os Serviços de Saúde, com o recrutamento de 
879, incluindo 520 da “área da saúde”. Já as Forças de Segurança poderão receber 545 novos elementos, 398 dos quais inseridos na 
categoria do pessoal militarizado. 
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TURISMO ADERE
AOS ROBÔS
PARA CATIVAR
VISITANTES

PEREIRA COUTINHO 
PROCESSA DIRECTOR
DE JORNAL POR 
DIFAMAÇÃO 

SUGERIDA CRIAÇÃO
DE SECTOR DE
SERVIÇOS DAS
ENERGIAS LIMPAS
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Trânsito está a ganhar 
"inteligência"
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