CORRIGENDA
A presente corrigenda dá conta das alterações introduzidas na versão inicial do Relatório n.º
4/2013, “Análise da Alteração ao Orçamento do Estado para 2013”, publicada em 12 de junho de 2013,
e refletidas na versão atualmente disponível no portal do CFP. Os números de página e parágrafo
abaixo indicados referem-se à versão inicial.
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Nota: Na página iv do relatório foram aditadas mais algumas abreviaturas.
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