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Mário Soares diz que corte permanente dos subsídios seria
“um desastre”

12-10 - 11:50

Índice

Cotação Variação

PSI-20
Maior subida

03.04.2012 - 19:55 Por Lusa

BANCO BPI SA

Maior descida GALP ENERGIA-NOM
Gosto

0

0

32 de 34 notícias em Economia « anterior

5364,01

-0,23%

0,848

0,95%

12,880

-1,3%

seguinte »

O ex-presidente da República Mário Soares considerou nesta terça-feira que o corte
permanente dos subsídios de férias e de Natal seria “um desastre” mas não acredita que isso vá
acontecer porque é “um exagero que só cria situações difíceis a Bruxelas”.
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No final do debate “Portugal, a crise e a importância da CPLP”, que decorre na Universidade
Católica do Porto, Mário Soares foi questionado sobre o facto da Comissão Europeia não ter
descartado a possibilidade dos cortes nos 13.º e 14.º meses para a função pública e
pensionistas serem permanentes.
“Parece-me isso um desastre mas não quero dizer mais do que isso porque seria
prematuro”, começou por responder.
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Questionado se pensa que Portugal caminha para esse cenário, o ex-primeiro-ministro foi
peremptório: “não quero acreditar nisso. Penso que não. Isso é um exagero que só cria
situações difíceis a Bruxelas, no meu entender”.
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A Comissão Europeia não descartou hoje a possibilidade de os cortes nos 13.º e 14.º meses
para a função pública e pensionistas assumirem carácter permanente, embora assevere que
tal cenário ainda não foi discutido.
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Perante a insistência dos jornalistas, Mário Soares disse não querer “falar muito sobre isso
ou desenvolver” o tema porque “é dar força aos que fazem isso”.
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“Teremos de ver se [a medida] se tornará permanente ou não. Mas isso agora ainda não foi
discutido”, assegurou Peter Weiss, da direcção-geral de Assuntos Económicos e Monetários
da Comissão Europeia, e membro da missão de ajuda externa para Portugal.
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Weiss falava aos jornalistas em Bruxelas, no final da apresentação do relatório sobre a
terceira revisão do programa de assistência financeira a Portugal.
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anda
ainda bem que aparece esta voz sensata a colocar um pouco de travão nestes anões politicos que nos (des)governam: os
"subsidios" não são subsidios, são apenas salários, fazem parte do salário e têm que ser repostos. E quanto aos pensionistas trata-se de
um roubo porque descontaram toda a vida sobre 14 meses e agora têm direito a eles e não podem ser roubados - podem pedir um sacrificio
temporário mas se os retiram definitivamente isso dará origem a milhares de processos judiciais e o Estado perderá a causa, não tenho
dúvidas: cortem na Câmaras e nas autarquias, despeçam funcionários, baixem os salários aos politicos, gastem menos, mas os 2 salários
extra são nossos e não podem ser roubados definitivamente
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