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Ajuda Externa: Mário Soares diz que corte permanente dos
subsídios seria «um desastre»
O ex-presidente da República Mário Soares considerou hoje 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».
No final do debate «Portugal, a crise e a importância da CPLP», que hoje 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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