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OE2012: «Este Orçamento é um mal necessário»
Miguel Cadilhe defende que «caminho» para reduzir despesa pública «é o das reformas estruturais
do Estado»
Por Redacção JF
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O ex-ministro das Finanças Miguel Cadilhe considerou esta
terça-feira o Orçamento de Estado para 2012 um «mal
necessário» e defendeu que o «caminho» para reduzir a
despesa pública «é o das reformas estruturais do Estado».
Para o antigo governante, que falava à margem de uma
conferência na Universidade Católica do Porto subordinada ao
tema «O Orçamento de Estado para 2012», Portugal «precisa
deste Orçamento de Estado» (OE).

Mais de 200.000 Hotéis Melhor
preço. Sem custos reserva!
Hotéis excelentes e económicos!
www.booking.com/hoteis
Liquidação de Viagens Oferta
de pacotes para as Maldivas
Tudo Incluído e pago. Inscrevase! Viagem-maldivas.com

Subscreva a newsletter

últimas

+lidas

+comentadas

+votadas

15:42 Pagamentos com cartão: PSD e CDS

Segundo Cadilhe, «é um mal necessário», para o qual afirmou
não encontrar alternativa.

querem baixar taxas
15:33 Reino Unido: desemprego cai para

Tags:
OE2012, ORÇAMENTO DO ESTADO, MIGUEL CADILHE, REFORMAS, CRISE, DÍVIDA

7,9%
15:33 «El País»: trabalhadores param nove

dias

Partilhar

15:16 FMI reúne-se dia 24 para discutir 5ª

avaliação
Imprimir

Enviar por Email

Com entários

Últimas notícias
todas as notícias desta secção

Comentários
Ainda não existem comentários a esta notícia.
Seja o primeiro! Deixe o seu comentário no formulário.

15:16 IRS: veja quanto vai pagar nas contas

do Governo
15:07 Mais de 55% dos desempregados sem

direito a subsídio
15:07 Comissões: bancos não podem cobrar

mais que 4,85Mercado
euros

14:38 Hollande defende alternativas à

austeridade para Portugal
Arrendamento: Comprar:

Faça login para comentar

14:22
F. Pública: afinal
contratados a prazo
Apartamentos
Terrenos
podem ser integrados
Quartos
Casas
Casas
Apartamentos
13:57 OE2013 coloca milhares em «situação

de mendigos»
13:48 Portugal tem cada vez menos pessoas

a trabalhar depois dos 60
Marca
Preço até

13:41 Taxas nos cartões: Banco de Portugal

Modelo
não pode fazer nada Combustível

13:36 BIC com mais trabalhadores e balcões

do que o acordado
Ligeiros Comerciais Autocaravanas Motos

13:34 Rendas devem manter-se em 2013

apesar de aumentos do IMI
13:32 Recessão em 2013 vai ser o dobro do

Para Venda:
estimado peloEmprego:
Governo

Animais:

Electrodomésticos
Oferta
Cães
ProcuraGrécia do euro
Gatos
13:14 Móveis
Estudo: o que a saída

faria ao mundo
13:09 Hollande: «Fim da crise na Zona Euro

está muito perto»
12:34 Visteon de Palmela cria 110 novos

empregos
12:19 Alemanha muda previsão de

crescimento para pior
11:39 Gasolineiras: Governo não impõe

preços, mas obriga a maior oferta
Mais últimas

www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/…/1303879-1730.html

1/2

