


Todas as respostas reflectem a opinião do candidato pelo círculo do Porto, Nuno Cravino,
encontrando-se devidamente fundadas nos princípios do MMS, ainda que possam existir diferenças
quanto à forma de aplicação das medidas em relação aos restantes candidatos.

1 – Indiferente

Coloco nesta pergunta Indiferente pois as repercussões fiscais teriam de ser bem estudadas e
colocadas frente a frente com possíveis alternativas que possam surgir para determinar o caminho
mais eficaz, como tudo o que possa afectar o sistema económico-fiscal e a sociedade.

2 – Discordo

Concordo com a ideia mas discordo com o método de aplicação pois penso que esta medida poderia
ser aplicada através não de modificações no sistema fiscal mas de uma atribuição justa de abonos
aos dependentes, penso que o sistema fiscal se deve manter o mais simplificado possível para evitar
demoras e erros no processamento.

3 – Concordo

Em geral tudo o que for considerado bem de primeira necessidade seja para crianças, adultos ou
idosos deverá ter o IVA reduzido.

4 – Indiferente

Compreendo a medida mas mais uma vez as repercussões teriam de ser estudadas, desta vez
também em termos de mobilidade. Ainda que a redução do imposto se for calculado
progressivamente conforme o tamanho do agregado poderá ser considerado.

5 – Indiferente

A introdução do novo número 13 no artigo 112º poderá ser pensada, mas tem que existir uma
preocupação essencial com possíveis abusos desta medida.

6 – Concordo

7 – Concordo

Devendo ser tomadas medidas para prevenir abuso e garantir a utilização destes fundos em prol do
desenvolvimento do dependente.

8 – Concordo

Concordo que deva ser estimada a sustentabilidade tendo em conta todos os factores importantes
para o cálculo e para evitar a falência do sistema devido a um aumento excessivo da população
idosa não activa (que deverá ser contra-actuado com políticas de natalidade e emprego).

9 – Discordo

No actual estado da segurança social é impensável, no futuro talvez possa vir a existir uma medida
deste tipo mas penso que deve em primeiro lugar ser criado um sentido de responsabilidade não só
de pais para os filhos mas também no sentido inverso, sem que isto signifique um excessivo peso na
vida dos filhos.



10 – Concordo

Além de reduzir o desperdício seja de recursos naturais ou intelectuais poderia vir a reduzir o
número de páginas dos livros dada a não necessidade de espaço para realizar os exercícios nestes, o
que reduziria com certeza o seu preço.




