Lau Cheok Va mostra
vontade em sair da AL
no fim da legislatura
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Um ano de Mercearia Portuguesa:
criadores confessam-se
surpreendidos com o sucesso
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PROJECTO-LEI DA AUTORIA DE JOSÉ PEREIRA COUTINHO

Protecção Animal entregue na AL
São 30 artigos que foram beber a legislações de regiões vizinhas mas não
só. Portugal, Reino Unido, Suíça e Austrália também serviram de modelo.
Coutinho entregou ontem a proposta na AL. Albano Martins, da ANIMA,

elogia e diz que este é um projecto “com valor”. Lembra, no entanto, que
a proposta de regulamento administrativo que apresentou não colide com
este projecto-lei, mas antes se complementam.
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Homem detido por desviar
550.000 HKD de amigo
que veio a Macau jogar
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Inimigo de Pan Nga Koi acusado
no Canadá de “importar”
guerra de seitas
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Pequim exorta sucessor
de Papa Bento XVI a adoptar
atitude mais flexível
Pág 14

100 reactores
nucleares na Ásia
em 10 anos

Por um centro de formação
de advogados
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Cerca de 100 reactores nucleares
serão construídos na Ásia nas
próximas duas décadas para atender
à procura crescente de energia, num
contexto de rápido desenvolvimento
económico, segundo noticiou o jornal
japonês Nikkei. Quase metade,
cerca de 90, deverá ser construída
na China, Coreia do Sul e Índia. Só
a China planeia a construção de 56
reactores até 2020, com o objectivo
de aumentar a capacidade de
geração de energia para 80 milhões
de quilowatts (o equivalente a um
aumento de 80%). Actualmente, a
energia nuclear representa apenas
1% do total da energia produzida
no país. Com os novos reactores,
a proporção será elevada para
10%. Já a Índia prevê colocar em
funcionamento 18 reactores e a
Coreia do Sul 19.

