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OE2012: Este Orçamento é um mal necessário - Miguel Cadilhe
O ex-ministro das Finanças Miguel Cadilhe considerou hoje 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).
Segundo Cadilhe, «é um mal necessário», para o qual afirmou não encontrar alternativa.
Diário Digital / Lusa

Escolas Procura escola de ensino escolar? Veja aqui mais informações. pai.pt/externatoolardacriancalda
Escolas Procura escola de ensino escolar? Veja aqui mais informações. pai.pt/colegiodoamordedeus
Apostas de jogos casino Jogue Online Casino e Poker Ganhe dinheiro fazendo apostas.
www.apostascasino.com/

Comentários
Todos os comentários estão sujeitos a moderação. O DD reserva-se o direito de apagar os comentários que não cumpram as regras de
utilização. Os comentários publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.

0 comments

0 Stars

Leave a message...

Discussion

Com m unity

No one has commented yet.

ALSO ON DIÁRIO DIGITAL

What's this?

05 de Outubro: António Costa assume responsabilidade pelo
hastear da …

Vítor Gaspar esconde salários milionários, diz jornal | Política |
Diário Digital

56 comments • 11 days ago

13 comments • 2 days ago

Luis Marques — A bandeira estava bem. O país é que está ao contrário

Fernando Sérgio Carvalho — realmente, caro fd, tem razão!! o ministro, o seu
querido ministro, pensa ainda mais lentamente do q…

Banco de Portugal diz que não pode atuar mais sobre taxas
cobradas nos cartões …

Casos Miguel Relvas: MP não encontrou ilícitos criminais após
averiguações | …

2 comments • 3 hours ago

36 comments • 16 days ago

diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=545142

×

1/1

