Newsletter Norgarante

Page 1 of 7

Newsletter | 13 de fevereiro de 2017

NEWSLETTER – EDIÇÃO FEVEREIRO DE 2017

Caros Mutualistas e Parceiros,
Na nossa edição de fevereiro, damos especial destaque ao lançamento, pelo
Governo, da estratégia para a Indústria 4.0, que consiste num conjunto de 60
medidas de iniciativa pública e privada que deverão ter impacto sobre mais
de 50.000 empresas a operar em Portugal. Esta estratégia prevê serem
aplicados na economia até 4,5 mil milhões de euros de investimento nos próximos
4 anos.
Destacamos, também, que o indicador de confiança dos consumidores
aumentou nos últimos cinco meses e atingiu o valor máximo desde abril de
2000, assim como o indicador do clima económico também subiu, segundo
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Divulgamos ainda os resultados do inquérito de janeiro aos Bancos sobre o
mercado de crédito, que informa da estabilização dos critérios de concessão de
crédito às empresas.
Como habitual, divulgamos as rubricas "Agenda Fiscal", "Resumo de Atividade",
bem como a rubrica "Casos de Sucesso", que reservamos especialmente para as
empresas Mutualistas da Norgarante. Conheça alguns dos muitos casos de sucesso
que contaram com o apoio da Norgarante.
A Norgarante oferece uma ampla gama de garantias necessárias ao
desenvolvimento da sua atividade, nomeadamente Garantias a Empréstimos de
curto, médio e longo prazo e também em contratos de leasing, factoring e
similares, bem como todas as garantias necessárias à atividade corrente, sejam
elas Garantias Financeiras ou Garantias Técnicas.
Contacte-nos e conheça a Garantia mais adequada ao seu negócio!
Teresa Duarte
Presidente da Comissão Executiva

GOVERNO LANÇA ESTRATÉGIA PARA A INDÚSTRIA 4.0

O Governo lançou, no passado dia 30 de janeiro, um conjunto de 60 medidas no
âmbito da estratégia “Indústria 4.0 – Economia Digital”.
Esta estratégia vai envolver 50 mil empresas e prevê serem aplicados, na economia, até
4,5 mil milhões de euros de investimento nos próximos 4 anos.
Para preparar as empresas para a Indústria 4.0, o Governo trabalhou, desde abril de
2016, com mais de 200 entidades e empresas em grupos de trabalho para diferentes
setores, como a agroindústria, o retalho, o turismo e o automóvel, que refletiram em
grupos de trabalho sobre a experiência que cada uma tem no domínio da Indústria 4.0.
Para assegurar uma eficaz implementação destas medidas, foi assinado um protocolo
com a COTEC Portugal que ficará responsável pela monitorização das medidas, e também
pela sua atualização, já que as necessidades de atuação em contextos digitais mudam
rapidamente.
Apresentamos, a seguir, 10 das medidas mais emblemáticas desta estratégia do
Governo:
1. Financiamento - Mobilização de Fundos Europeus estruturais e de investimento em
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até 2,26 mil milhões de euros de incentivos, através do Portugal 2020.
2. Programa de Competências Digitais - Promoção da iniciativa que permitirá
capacitar, até 2020, mais 20 mil pessoas em tecnologias da informação e comunicações,
face aos atuais níveis de formação.
3. Cursos Técnicos Indústria 4.0 - Revisão da carteira de cursos profissionais técnicos
em linha com a procura de novas competências por parte das empresas no âmbito da
digitalização da economia.
4. Learning Factories - Promoção e apoio na criação de infraestruturas físicas com
equipamento tecnológico que recriem ambientes empresariais de Indústria 4.0.
5. Missões Internacionais - Promoção de missões com comitivas nacionais, lideradas
por representantes do Governo, com vista à partilha de produtos e serviços de âmbito
Indústria 4.0, desenvolvidos em Portugal.

[ver notícia completa]

CONFIANÇA DOS CONSUMIDORES E CLIMA ECONÓMICO AUMENTARAM EM
JANEIRO

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança
dos consumidores aumentou nos últimos cinco meses e atingiu o valor
máximo desde abril de 2000, assim como o indicador do clima económico
também subiu, depois de ter caído nos últimos dois meses.
O aumento do indicador de confiança dos consumidores em janeiro deveu-se,
sobretudo, ao contributo positivo das perspetivas relativas à evolução do
desemprego e das expetativas relativas à situação económica do país.
Já o indicador de clima económico aumentou em janeiro, após ter diminuído nos
dois meses precedentes. No mês de referência, os indicadores de confiança
aumentaram na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas, no
Comércio e nos Serviços.
Para saber mais, por favor consulte: INE

BANCO DE PORTUGAL | INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE
CRÉDITO

Os resultados do inquérito realizado pelo Banco de Portugal aos cinco grupos bancários
incluídos na amostra portuguesa, sobre o mercado de crédito, em janeiro de 2017,
demonstram que os critérios de concessão de empréstimos ao setor privado não
financeiro terão permanecido relativamente estáveis nos últimos três meses, por
comparação com o trimestre anterior.
Não obstante, algumas instituições indicaram que as pressões exercidas pela
concorrência terão contribuído para uma ligeira redução da restritividade na concessão
de crédito. Para o primeiro trimestre de 2017, a generalidade das instituições inquiridas
não antecipa alterações nos respetivos critérios de aprovação de crédito ao setor privado
não financeiro.
No que concerne à procura, no quarto trimestre de 2016, registou-se em termos gerais
uma estabilização na procura de empréstimos por parte das empresas. Apenas uma
instituição reportou um ligeiro acréscimo da procura, apontando como fatores para essa
evolução as necessidades de financiamento de existências e de fundo de maneio, assim
como a evolução dos empréstimos de outras instituições bancárias.
Para os próximos três meses, a maioria dos bancos não antecipa alterações significativas
na procura de empréstimos. Um banco antecipa um aumento geral da procura de
empréstimos ou linhas de crédito e dois bancos antecipam um aumento da procura por
parte das empresas.
Para saber mais, por favor consulte: BANCO DE PORTUGAL

IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE LIDERANÇA E
EMPREENDEDORISMO | 16 FEVEREIRO

A Fundação AEP promove, com o apoio da NORGARANTE, a IV
Conferência Internacional de Liderança e Empreendedorismo, dedicada
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ao tema: “A (não) competitividade da União Europeia? Factos, causas e
soluções”. A conferência, que irá decorrer na manhã do próximo dia 16 de
fevereiro, na AEP, em Leça da Palmeira, contará com um painel de reputados
oradores nacionais e estrangeiros, que irão debater a competitividade das
empresas europeias num contexto de condições cada vez mais desfavoráveis,
procurando responder a questões como:
- Há ou não um decréscimo do desempenho económico da Europa?
- A que se deve a inexistência de ganhos significativos de produtividade? Será
consequência direta dos problemas estruturais que a afetam?
- Será que a desaceleração da produtividade poderá, em boa parte, ser atribuída
a uma maior dificuldade em quantificar os ganhos na nova era digital?
- Que modelo económico para a Europa? Quais as reformas macroeconómicas a
tomar? O que poderão as empresas europeias fazer para inverter este ciclo?
Para se inscrever ou conhecer as condições de inscrição, clique aqui.
Consulte o programa e informação adicional sobre o tema.

NOTÍCIAS RÁPIDAS

Economia da Zona Euro cresceu 1,7% em 2016
Segundo uma estimativa rápida, recentemente divulgada pelo Eurostat, ao longo de todo o ano
de 2016, o PIB cresceu 1,7% na Zona Euro e 1,9% no conjunto dos 28 Estados-Membros da
União Europeia.
Saiba mais em: EUROSTAT.
Taxa de desemprego com valor mais baixo desde abril de 2009
A taxa de desemprego de novembro de 2016 situou-se em 10,5%, menos 0,1 pontos percentuais
face ao mês anterior e 0,4 pontos percentuais em relação a três meses antes. O INE refere que o
valor é igual à estimativa provisória divulgada há um mês (10,5%) e que constitui também o
valor mais baixo observado desde abril de 2009.
Saiba mais em: INE.
Governo aprova redução do Pagamento Especial por Conta
De acordo com o Senhor Primeiro-Ministro, até 1 de janeiro de 2019, haverá uma redução do
pagamento especial por conta para as empresas que estão sujeitas ao seu pagamento, quer em
2017, quer em 2018. As empresas abrangidas serão 122 mil, universo mais alargado do que as
que beneficiaram da redução da Taxa Social Única no ano anterior.
Saiba mais em: GOVERNO DE PORTUGAL.
Portugal no 2º lugar do ranking nos países da União Europeia com fundos transferidos
O Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Dr. Nelson de Souza, divulgou,
recentemente, que o Governo já pagou 2,14 mil milhões de euros aos beneficiários do Portugal
2020, o que coloca Portugal em 2º lugar do ranking nos países da União Europeia com fundos
transferidos.
Saiba mais em: AIP.
NORTE 2020 assegura apoio de 902 milhões de euros
O NORTE 2020 aprovou, até 31 de dezembro de 2016, a afetação de 902 milhões de euros dos
fundos da União Europeia em cerca de 2.500 projetos que promovem o desenvolvimento da
Região. Dos novos projetos que asseguraram o financiamento no final do ano passado,
destacam-se mais de 323 novos investimentos na construção ou ampliação de novas fábricas,
para a instalação de novas linhas de produção. A aprovação de 372 milhões de euros nesta
rubrica reflete um novo dinamismo na vocação industrial do Norte de Portugal.
Consulte aqui a Lista de Projetos Aprovados do NORTE 2020.

AGENDA FISCAL MARÇO 2017
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SOLUÇÕES PARA AS NECESSIDADES DE CADA NEGÓCIO

Vocacionada para apoiar as empresas no acesso a financiamento bancário, a Norgarante presta também todas as garantias
necessárias ao desenvolvimento da sua atividade.
Conheça a seguir, as principais soluções que temos para o seu negócio:

http://www.escritadigital.pt/Edicoes1/imagens/@newsHtml/2959/newsletter-2959.htm

2018-02-05

Newsletter Norgarante

Page 5 of 7

Contacte-nos e conheça as melhores soluções da Norgarante, para apoiar a sua empresa e os seus projetos.

LINHAS DE CRÉDITO COM GARANTIA MÚTUA

Contacte-nos e conheça as melhores soluções da Norgarante, para apoiar a sua empresa e os seus projetos.

RESUMO DE ATIVIDADE DA NORGARANTE

A Norgarante, desde o início da sua atividade e até 31 de dezembro de 2016, prestou 102.033 garantias, que
ascenderam a 5.347 milhões de euros, para financiamentos na ordem dos 10.313 milhões de euros.
Estas garantias foram prestadas em benefício de 43.007 entidades, que fizeram investimentos de 10.553 milhões de
euros, permitindo criar novos postos de trabalho ou manter no ativo cerca de 769 mil trabalhadores.
No final do mês de dezembro, a carteira de garantias era de 1.531 milhões de euros.
No quadro a seguir, apresentamos os valores acumulados a dezembro de 2016, bem como a percentagem de
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concretização, face ao período homólogo.

Informação mais recente, disponível à data desta edição.

CASOS DE SUCESSO | ANDRÉ COSTA

“Através do recurso às Linhas de Crédito PME Crescimento, com a garantia mútua da
NORGARANTE, foi possível fortalecer os capitais permanentes da empresa,
com preços competitivos, adequando-os aos sucessivos crescimentos do
volume de negócios e da conquista de novos segmentos de mercado”.
André Costa, CEO da ANDRÉ COSTA.
A ANDRÉ COSTA é uma empresa portuense que se dedica à comercialização por
grosso e a retalho de vestuário e acessório, tendo apresentado, em 2015, um volume
de negócios de cerca de 8,5 milhões de euros (crescimento de 20% face a 2014).
A empresa tem vindo a experienciar um crescimento sustentado ao longo dos últimos
anos, quer por via da sua marca própria – Alphamoment, quer por via da representação
de várias marcas internacionais no mercado português.
Em 2016 e em 2017, a ANDRÉ COSTA espera uma nova subida do volume de
negócios, por via da representação, para o mercado português, de 2 novas grandes
marcas, a Scotch & Soda e Just Cavalli.
Com uma rede de Retalho de 11 pontos de venda e um novo showroom de cerca de
700m2, onde apresenta as suas coleções, a empresa acredita estarem reunidas as
condições para obter um potencial de alargamento razoável que, numa lógica
conservadora, lhe permitirá aumentar o seu volume de negócios para cerca de 9,7
milhões de euros até 2021.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor consulte: ANDRÉ COSTA

CASOS DE SUCESSO | SR. BRINQUEDO

“A NORGARANTE tem sido um parceiro essencial para o desenvolvimento da SR.
BRINQUEDO. O crescimento e a concretização de novos projetos só foi possível
graças à aposta que a NORGARANTE sempre tem efetuado na SR. BRINQUEDO.
Acreditamos que no futuro poderemos contar com a NORGARANTE para os novos
projetos e desenvolvimentos que já temos planeados pelo que a NORGARANTE continua
a ser estrategicamente essencial para o crescimento e solidificação da SR. BRINQUEDO”.
Nuno Henriques, Sócio-gerente da SR. BRINQUEDO.
A SR. BRINQUEDO dedica-se à comercialização e distribuição de brinquedos e
puericultura. A empresa, situada na Guarda, está vocacionada para a criança, cuja
missão consiste em proporcionar aos pais, os meios necessários para o desenvolvimento
de experiências únicas com os seus filhos, ajudando-os a crescer e a aprender de forma
divertida.
Para o efeito, a SR. BRINQUEDO conta com a colaboração de uma equipa com um
elevado conhecimento na área dos brinquedos didáticos, dotada dos meios tecnológicos e
da capacidade de gestão que o atual panorama de mercado impõe.
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A empresa efetua uma rigorosa seleção de marcas tendo por base a qualidade aliada à
forte rotação nos pontos de venda, representando várias marcas de brinquedos, tais
como: Schleich, Siku, Bruder, Ravensburger, Corolle, Rolly Toys, Hape, Janod, Babyfehn,
Lego, Playmobil, Mattel, Hasbro, Wow, Wild Republic, Kidzzcast, Difrax, Fisher-Price,
Story cubes, entre muitas outras.
O volume de negócios da SR. BRINQUEDO ascende a cerca de 2,5 milhões de euros e
os seus principais clientes são maioritariamente as lojas de retalho tradicional, parques
temáticos e também, no caso de algumas marcas, a grande distribuição.
A estratégia da SR. BRINQUEDO passa por se afirmar nos mercados exteriores,
atualmente dispõe de uma estrutura comercial em Espanha, mercado em que mantém a
aposta pelo potencial que este representa.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor consulte: SR. BRINQUEDO

NORGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A.
Agência de Aveiro | 234 373 020 | aveiro@norgarante.pt
Agência de Braga | 253 202 140 | braga@norgarante.pt
Agência do Porto 1 | 226 061 810 | porto1@norgarante.pt
Agência do Porto 2 | 226 061 802 | porto2@norgarante.pt
Agência de Viseu | 232 457 310 | viseu@norgarante.pt
www.norgarante.pt
A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Norgarante, não podendo por isso, em caso algum, ser considerado como SPAM. Neste sentido, e de
acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluido na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido
da mesma, clique aqui
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