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Texto destaque dossier:
Neste dossier, juntámos artigos sobre as mudanças trazidas pelo OE2016, as pressões de
Bruxelas e as reações dos fundos imobiliários e das agências de rating. Também mostramos
a forma opaca como é calculado o tão falado ?défice estrutural?, infografias sobre o que
muda com este Orçamento e os números que mostram como ele mantém o
subfinanciamento da Cultura. Reunimos ainda as propostas do Bloco para o debate na
especialidade ? com destaque para a que vai alargar a tarifa social da energia a um milhão
de famílias ?, todos os vídeos das intervenções da bancada bloquista na abertura do debate
e a resposta de Catarina Martins a um desempregado sobre as razões do apoio ao OE2016.
Lead:
A proposta de Orçamento do Estado para 2016 está agora em debate nas comissões
parlamentares. Apesar das alterações que Bruxelas obrigou o governo a fazer, trata-se do
primeiro orçamento dos últimos anos que recupera rendimentos para a maior parte das
famílias e não ataca a Constituição. Dossier organizado por Luís Branco.
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