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Ficha Técnica
A recolha de respostas para este Barómetro mensal promovido pela ACEGE
em parceria com o OBSERVADOR, a TSF e a NETSONDA decorreu entre as
09.50H do dia 05 e as 12.10H do dia 16 do mês de Janeiro, foram enviadas
convocatórias por e-mail a 1.240 associados tendo sido validadas 192
respostas.

Como perspectivam o ano de 2017 do ponto de vista económico?

2017 vai ser um ano de regresso do proteccionismo?

Numa escala de 0 a 5 como classifica as seguintes medidas:
Utilize a seguinte escala:
0 = Não concordo nada
5 = Concordo totalmente

Mudanças no pagamento do IVA em importações fora da União Europeia (UE);

Mais benefícios fiscais ao investimento e aumento de capitais por parte de empresas;

As empresas com dívidas ao Estado terão de pagar a taxa de 0,3% sobre o total do valor
patrimonial tributário;

As micro, pequenas e médias empresas do interior do país vão beneficiar de uma redução da
taxa de IRC prevendo-se uma taxa de 12,5% para os primeiros 15 mil euros de matéria
colectável.

Para beneficiar da redução de IRC, há critérios de delimitação a ter em conta, desde:
emigração e envelhecimento, actividade económica e emprego, empreendedorismo e infraestruturação do território.

Apenas poderão tirar partido deste benefício, empresas que exerçam actividade e tenham
direcção efectiva nas áreas beneficiárias, não tendo salários em atraso.

Não há benefícios para empresas que resultem de cisão efectuada nos dois anos anteriores à
usufruição dos benefícios;

Para beneficiar de redução IRC, a determinação do lucro tributável (deve) ser efectuada com
recurso a métodos directos de avaliação, ou no âmbito do regime simplificado de
determinação da matéria colectável

O Banco Central Europeu prolongou até ao final de 2017 o programa de compra de dívida,
mas vai fazê-lo a um ritmo menor. Portugal vai ter de se financiar a taxas de juro mais
elevadas durante este ano?

O Governo italiano vai compensar os detentores de obrigações do Monte dei Paschi que
tenham de suportar perdas com o resgate do banco. Os contribuintes devem ser sempre
chamados a suportar perdas dos bancos em dificuldades?

Estaria interessado em reflectir no âmbito da ACEGE as políticas e as medidas para o
desenvolvimento de Portugal?

No quadro das actividades da ACEGE gostaria de participar em Pequenos-Almoços de
reflexão?

Recebe a Newsletter semanal do VER?

Se sim, de 0 a 10 como avalia a Newsletter semanal do VER ?
Utilize a seguinte escala:
0 = Não gosto nada
10 = Gosto muito

Como define o seu estado de espírito em relação ao país?

