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Ministério admite reduzir mobilidade dos professores

Ministério da Educação está disposto a recuar na mobilidade interna e nos horários de trabalho dos professores,
mas só se as greves forem desconvocadas.
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■ Portugueses trabalham mais 400 horas que os
alemães

■ Em defesa de uma decisão estranha de Crato

■ Remodelar Vítor Gaspar? Para quê?

■ Troika à beira do fim?

■ A cobardia política de Cavaco, parte II

■ ONG suíça abaixo assinado à FIFA por "Um Mundial
equilibrado no Brasil"

■ BIC ainda tem 144,5 milhões de euros de
obrigações do BPN

■ PAOK anuncia que está perto de chegar a acordo
com o defesa Miguel Vítor

■ Neymar é o jogador que comete e sofre mais faltas
na Taça das Confederações

■ CORREÇÃO: BIC ainda tem 144,5 milhões de euros
de obrigações do BPN
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Relatório sobre crises propõe alternativas
que criem riqueza e emprego
Lusa  6:376:376:376:37 Segunda feira, 24 de junho de 2013

Coimbra, 24 jun (Lusa) - O primeiro relatório do

Observatório sobre Crises e Alternativas (OCA), a divulgar

depois do verão, prevê soluções para "retomar o comando

sobre a economia", criando riqueza e emprego, disse hoje

à agência Lusa o economista José Reis.

"Não é nos custos salariais que está o problema, mas sim

na enorme punção financeira do exterior sobre Portugal,

na perda de capacidades produtivas para que

consumíssemos excedentes de outros", afirmou o diretor

da Faculdade de Economia de Coimbra.

O OCA foi fundado há um ano, no âmbito das atividades do Centro de Estudos Sociais (CES) da

Universidade de Coimbra.

NA PRIMEIRA PÁGINA

Ministério admite reduzir mobilidade dos professores

Polícia suspeita que irmão cometeu massacre nos Alpes

Barroso acusa alguns à esquerda de terem discurso de extrema-direita

Disparo nos juros a seis meses e dez anos

Americanos pressionam russos a extraditar Edward Snowden

Portugueses trabalham mais 400 horas que os alemães

PUB

Mais em Mais em Mais em Mais em GERALGERALGERALGERAL

  
ASSINATURASLOGIN

40 anos Expresso Crianças Guia do Estudante Iniciativas e produtos Newsletters Loja Temas Multimédia De A a Z

0
AATEXTO

IMPRIMIR

ENVIAR

 
0

HASH(0x100787a0)

4 

0 

0 

24 de junho de 2013 às 16:05

Like 0

Relatório sobre crises propõe alternativas que criem riqueza e emprego...http://expresso.sapo.pt/relatorio-sobre-crises-propoe-alternativas-que-c...

1 de 2 24-06-2013 16:19



■ ONG suíça abaixo assinado à FIFA por "Um Mundial
equilibrado no Brasil"

■ BIC ainda tem 144,5 milhões de euros de
obrigações do BPN

■ PAOK anuncia que está perto de chegar a acordo
com o defesa Miguel Vítor

■ Neymar é o jogador que comete e sofre mais faltas
na Taça das Confederações

■ Barroso acusa "alguns" à esquerda de terem
discurso de extrema-direita

■ CORREÇÃO: BIC ainda tem 144,5 milhões de euros
de obrigações do BPN

■ Rummenigge garante que Mario Gomez não está de
saída

■ Sindicatos espanhóis temem que cimeira europeia
avance pouco nas questões emprego

■ Wimbledon: Maria João Koehler eliminada pela
número dois do mundo
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Actividade recente

Rita Alcaire recomenda Veja a maior Lua cheia do
ano a partir das 21h06.
há 19 horas

Marco Melo Raposo recomenda Quem é Mário
Nogueira?
na quarta-feira

Rita Alcaire recomenda Rui Rio acaba com
feriado de São João.
na quarta-feira

Extrema-direita põe França à beira de crise
de nervos
1.336 pessoas recomendam isto.
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