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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.
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