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Governo discutiu

eliminação das pensões
dos políticos

Outra opção discutida durante o Conselho de Ministros foi o corte de 70
das subvenções vitalícias A decisão será tomada na próxima reunião

LUIS ROSA

LUÍS CLARO

O debate do Conselho de Minis

tros de ontem iniciou se com a

proposta que tinha sido avan
çada pelo Diário Económico
corte de 15 nas pensões vitalí
cias a que os políticos no activo
em 2005 tinham direito por fun
ções exercidas durante oito ou
doze anos

Contudo vários ministros enten
deram que o governo deve ir
mais longe De acordo com diver
sas fontes governamentais Pau
la Teixeira da Cruz ministra da
Justiça propôs a medida mais
forte revogação total das pen
sões vitalícias dos cerca de 400

políticos que continuam a rece
bê las em nome da justiça social
Teixeira da Cruz acrescentou

que a regra podia não se apli
car aos políticos que compro
vassem não ter outra fonte de

rendimentos e que tenham exer
cido os respectivos cargos polí
ticos em exclusividade Outra

opção seria cortar a título per
manente 70 dessas pensões

As duas hipóteses recolheram
uma boa aceitação do Conselho
de Ministros nomeadamente
do primeiro ministro Passos

Coelho de Paulo Portas viceprimeiro ministro Miguel Mace
do ministro da Administração
Interna e entre outros de Pau
lo Macedo ministro da Saúde
A decisão será tomada no pró
ximo Conselho de Ministros

As pensões vitalícias dos polí
ticos custam cerca de 10 6 milhões
de euros anuais aos cofres da

Caixa Geral de Aposentações O
governo de José Sócrates abo
liu as a partir de 2005 manten
do contudo os direitos adquiri
dos dos políticos que tinham des
contado até a essa data

DEPUTADOS PEDEM SUSPENSÃO A

notícia de que o governo se pre
parava para cortar 15 nas sub
venções dos ex políticos provo
cou ontem uma pronta reacção
de João Almeida porta voz do
CDS que veio defender um cor
te de 100 A ideia depressa rece
beu o apoio de dirigentes de topo
do PSD deputados e autarcas
A vice presidente do partido
Teresa Leal Coelho foi uma das

vozes a defender a título pes
soal a suspensão das subven
ções O presidente da câmara
de Cascais Carlos Carreiras
escreveu nas redes sociais que
concorda totalmente com a

proposta de acabar com estas
pensões sobretudo nos casos
em que acumulam com a refor
ma para a qual descontaram
sempre Nesta fase de crise
os políticos têm de dar o exem
plo diz o deputado social demo
crata Duarte Marques defen
dendo que as subvenções aca
bem para os políticos que
acumulam pensões ou têm outro
tipo de rendimento
Cerca de 400 políticos ainda

recebem a subvenção O socia
lista Carlos Melancia que foi
três vezes ministro e governa
dor de Macau entre 1987 e 1991
aufere a mais alta 9150 euros
Outros beneficiários são Álvaro
Barreto PSD 3400 euros Zita
Seabra PSD 3000 Joaquim
Ferreira do Amaral PSD 3000
Carlos Carvalhas PCP 2800
Manuela Ferreira Leite PSD
2700 Jorge Coelho PS 2400
Angelo Correia PSD 2200 ou
Duarte Lima PSD 2200
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