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1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

O tema da imigração regressou em força à Europa com um debate aceso e inconclusivo do recente
Conselho Europeu. Os povos europeus manifestam de forma silenciosa um desconforto com a nova vaga
de imigrantes e, naturalmente, os seus representantes políticos fazem eco desse sentimento.
Com efeito, nos últimos anos, o crescente sentimento nacionalista e anti-imigrante deu origem a partidos
populistas dispostos a desafiar as regras da UE.
De forma geral, a Europa sofreu por muito tempo de crescimento tépido, dívida soberana excessiva - que
se tornará mais onerosa quando as taxas de juro a breve prazo subirem – e bancos fracos e ineficientes.
Estes fatores, combinados com as tensões demográficas e a crise dos imigrantes, ajuda a explicar as
motivações de muitos eleitores para passaram a apoiar partidos populistas e nacionalistas.
A imigração tende a ser boa para uma economia a longo prazo, especialmente se o rácio de reformados
em relação aos trabalhadores estiver a aumentar. Todavia, a imigração deve atender à capacidade de um
país integrar as pessoas que chegam, sendo o emprego a questão chave.
Entre nós, portugueses, dizer que somos todos imigrantes não é apenas uma questão de solidariedade. É
o reconhecimento da travessia de gerações e do que deveria ser o direito de todos fazermos o nosso
mundo.
A globalização prometeu-nos um mundo sem fronteiras e, de facto, pulverizou fronteiras. Há muros que
ficaram e muros que se reerguem todos os dias.
A fragmentação da UE é uma realidade que se está a profundar. Não pelas geometrias variáveis que se
foram construindo, mas pela incapacidade de assegurar os fundamentos da própria UE.
A Europa é a civilização mais bem-sucedida como espaço geográfico de cidadania, liberdade, dignidade e
paz que saberá fazer das dificuldades económicas e sociais uma oportunidade para um futuro promissor.

Cordialmente,
A Direção

2. MEDIDAS DO SIMPLEX 2018

No passado dia 6 de junho, o Governo apresentou as medidas do Simplex 2018, programa de
simplificação administrativa do Estado.
Este programa contempla um conjunto de medidas com impacto direto na vida das empresas, que visam
tornar mais simples e rápido o contacto com as entidades e serviços públicos, das quais se destacam as
seguintes:
1. Eliminação das faturas em papel
-

Descrição da medida: regulamentar a possibilidade de dispensa da impressão de faturas.

-

Prazo de implementação previsto: 2.º Trimestre 2019

2. Certificado de exportação eletrónico
-

Descrição da medida: permitir a submissão online do pedido de Certificação para Exportação, bem
como a emissão dos respetivos certificados, aumentando a rapidez e eficácia do processo.

3. Funcionalidade na Segurança Social Direta
-

Descrição da medida: desenvolver novas funcionalidades na Segurança Social Direta,
nomeadamente:
a) atualização das alterações à composição do agregado familiar, bem como a comunicação de
rendimentos para além dos apurados pela Segurança Social;
b) gestão online de admissões, alteração de modalidade de contrato, desistências, suspensões
e cessações de trabalhadores.

4.

Prazo de implementação previsto: 4.º Trimestre 2018

Fiscalização de uma só vez
-

Descrição da medida: Harmonizar a atuação dos vários organismos fiscalizadores e promover
ações de fiscalização conjuntas dos agentes económicos.

5.

Prazo de implementação previsto: 4.º Trimestre 2018

IVA Automático +
-

Descrição da medida: Introduzir o pré-preenchimento nas declarações periódicas do IVA liquidado
pelas microentidades.

-

Prazo de implementação previsto: 3.º Trimestre 2018

No site https://www.simplex.gov.pt/medidas poderá aceder à listagem completa, que inclui ainda diversas
medidas setoriais.
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