
Quarenta ex-depu-
tados regionais rece-
bem subvenções vitalí-
cias, alguns com ape-
nas sete anos de activi-
dade parlamentar, que
já custam aos contri-
buintes 1,4 milhões de
euros por ano (da-dos
de 2004) - segundo do-
cumentos solicitados
por um jornal açoriano
ao parlamento, ao abri-
go do direito de acesso
a dados da Adminis-
tração.

A maior subvenção
mensal vitalícia ascen-
de a 3 586,93 euros por
mês, ficando-se a me-
nor por 1 065,04 euros.
O tempo de actividade
parlamentar vai entre
sete e dezasseis anos.

A subvenção vitalí-
cia foi durante vários
anos concedida a um
ex-deputado após oito
anos no parlamento,
independentemente da
idade do beneficiário.
Actualmente é conce-

dida após doze anos no
parlamento e apenas a
partir do momento em
que o beneficiário com-
plete 55 anos de idade,
ou seja, doze anos de
parlamento são sufi-
cientes para receber a
subvenção, que, no en-
tanto, fica a aguardar
até que o indivíduo
complete 55 anos de
vida.

Uma das caracterís-
ticas mais interessan-
tes da subvenção vita-
lícia é que é acumuláv-
el com qualquer tipo de
pensão e com o salário
normal do indivíduo.
Quer isto dizer que um
indivíduo que concluiu
um período parlamen-
tar suficiente para ter
direito à subvenção po-
de optar por voltar ao
seu emprego, receben-
do, então, o ordenado
por inteiro e mais a
subvenção vitalícia.

Quando o ex-depu-
tado se reformar, rece-

be a sua reforma por
inteiro e a ela acresce,
sempre, a subvenção
vitalícia.

No entanto, o indiví-
duo pode optar por
não trabalhar, limitan-
do-se a receber a sua
subvenção vitalícia, que
mesmo assim - com a
opção de não trabalhar
- se mantém por toda a
vida, com as habituais
actualizações anuais.

É também interes-
sante notar que quan-
do um beneficiário da
subvenção vitalícia fa-
lece, o cônjuge recebe
uma "subvenção men-
sal vitalícia de sobre-
vivência". Nos dois ca-
sos conhecidos, sete anos
de parlamento dão
direito a 665,65 euros e
nove anos correspon-
dem a 898,63 euros. A
subvenção é, também
neste caso, cumulativa
com quaisquer outras
fontes de receita.
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Ex-deputados açorianos recebem
o seu peso em ouro como 
"subvenção mensal vitalícia"

Tóquio - Os grupos ban-
cários japoneses UFJ e
Mitsubishi Tokyo Finan-
cial iniciaram conversa-
ções com vista à fusão,
tornando-se no maior
banco do mundo em ac-
tivos, anunciou a im-
prensa japonesa.

A notícia das conver-
sações sobre fusão animou
a Bolsa de Tóquio na aber-

tura, que passou a negociar
em terreno positivo.

Os activos da futura
entidade bancária serão
da ordem dos 190 mil
milhões de ienes (1,4
mil milhões de euros),
ultrapassando o actual ma-
ior banco do mundo, o
grupo Mizuho Finan-
cial, escreve o diário
Nihon Keizai.

O Mitsubishi Tokyo
tem uma grande per-
centagem das maiores
empresas entre os seus
clientes, pelo que contar
com a rede de clientes
individuais e de peque-
nas e médias empresas
do UFJ vai fazer dispa-
rar a sua competitivida-
de em todos os sectores,
acrescenta o diário.

Porto - O presidente do
Salgueiros, José An-
tónio Linhares, garantiu
ter liquidado todas as
dívidas devidas à Liga
Portuguesa de Futebol
Profissional (LPFP) e
exigiu a demissão do
presidente em exercício
do organismo, Cunha Le-
al, por decisão "ilegal".

Na sequência da de-
cisão da LPFP de des-
promover administrati-
vamente o Salgueiros
para a II Divisão B (mi-

litava desportivamente
na Liga de Honra), o pre-
sidente do clube refutou
as acusações de dívidas
por liquidar e mani-
festou "profundo desen-
canto, revolta e indig-
nação" pela resolução.

"É uma decisão ilegal
e insensata! Na sexta-
feira (último dia para li-
quidação das dívidas)
pagámos tudo o que de-
víamos com um cheque
nosso. Estavam em cau-
sa cerca de 11.800 eu-

ros. Temos tudo docu-
mentado e o cheque,
meu e com cobertura, já
foi descontado na con-
ta", explicou.

José António Linha-
res sublinhou que o clu-
be irá até às últimas con-
sequências para provar a
sua tese, lamentando
que a LPFP considere
que o emblema norte-
nho ainda não saldou
totalmente a dívida.

FUSÃO DE GRUPOS BANCÁRIOS

FUTEBOL: SALGUEIROS DIZ TER PAGO

FUNDAÇÃO
CARDIOLOGIA
Lisboa - O presidente da

Fundação Portuguesa de
Cardiologia admite que
as autoridades médicas
portuguesas venham a
baixar ainda este ano os
níveis recomendados de
colesterol, na sequência
de recomendações norte-
americanas adoptadas re-
centemente no mesmo
sentido.

Manuel Carrageta dis-
se à Agência Lusa que
"possivelmente no final
de Setembro", depois do
Congresso Europeu de
Cardiologia que decorre
em Munique, a Europa
deverá baixar os valores
recomendados para os
níveis de colesterol no
sangue.

De acordo com o res-
ponsável, o nível máxi-
mo do "mau" colesterol
(colesterol de baixa den-
sidade) recomendado pe-
los médicos para pacien-
tes de alto risco (doença
cardíaca, hipertensão ou
risco de acidente vascu-
lar cerebral) é de 100
mg/dl de sangue.

Genebra- Mais de 70
mil pessoas morreram
e 600 milhões foram
afectadas por 700 de-
sastres naturais que fla-
gelaram o planeta em
2003 e que, segundo as

Nações Unidas, causa-
ram 52,5 mil milhões
de euros de prejuízos.

O balanço é feito
num relatório do secre-
tariado da Estratégia
Internacional de Redu-

ção de Desastres (UN/
ISDR), uma estrutura
criada pelas Nações
Unidas, que analisa as
iniciativas tomadas pa-
sastres naturais.

DESASTRES: 70 MIL MORTOS


