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PREVISÕES PARA 2018

Segundo o Boletim Económico de dezembro de 2017 do Banco de Portugal, a
economia portuguesa irá continuar em crescimento, embora com um ritmo
mais lento. O crescimento previsto do PIB português (2,3%) andará muito
próximo da média europeia e Portugal continuará a beneficiar do contexto
económico externo favorável que se verifica nos países que são os nossos
principais parceiros comerciais.
Também o consumo privado manterá o aumento que tem vindo a registar
(2,1%), influenciado por um maior rendimento disponível e pela recuperação
do mercado de trabalho, continuando a decrescer a taxa de desemprego
(7,8%).
As exportações continuarão num ritmo ascendente (6,5%), mas verificandose uma desaceleração face a períodos anteriores.
Prevê, ainda, mais financiamento para as empresas, quer junto da banca,
quer a nível de linhas de financiamento e execução de projetos de fundos
europeus, especialmente para as empresas exportadoras.
Espera-se, assim, genericamente, um 2018 com um clima económico
favorável e, nesta primeira edição do ano, aproveitamos para desejar que
todos aproveitem e beneficiem deste ambiente favorável.
Teresa Duarte
Presidente da Comissão Executiva

GOVERNO PRETENDE EXECUÇÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS DE
2 MIL MILHÕES

Nelson de Souza, atual Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão,
adiantou ao jornal Público que, neste ano, em que se pretende avançar com a
reprogramação do Portugal 2020, o executivo prevê fechar 2018 com 2 mil
milhões de euros pagos de incentivos acumulados, desde o início do programa.
Até ao final de dezembro de 2017, mais de 8 mil empresas já tinham sido
apoiadas no âmbito do Portugal 2020, tendo sido já pagos 1.250 milhões de
euros. O Governo pretende continuar com este ritmo, uma vez que já foram
aprovados incentivos que superam os 7,2 mil milhões de euros, segundo Nelson
de Souza.
Tendo em conta os dados apresentados pelo Público, o Compete – Programa
Operacional para a Competitividade e Inovação tem o maior número de
pagamentos, na ordem dos 763,5 milhões de euros, seguido do Programa
Operacional do Norte e do Programa Operacional do Centro, em que, no total
dos programas, “apenas 3% dos apoios foram para as regiões de Lisboa e
Algarve”. As empresas apoiadas nestes programas são 82% pequenas e médias
empresas, indo contra a ideia de que têm acesso a este tipo de programas
apenas grandes empresas e das regiões mais desenvolvidas.
Foi também referido que “mais de metade dos investimentos aprovados
destinam-se a medidas para introduzir novos produtos ou para melhorar
consideravelmente os existentes”. No sistema de incentivos à qualificação das
PME, “75% dos projetos aprovados destinam-se à promoção das exportações ou
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a projetos de internacionalização”.

EXPORTAÇÕES VÃO AUMENTAR CERCA DE 6% EM 2018

As empresas exportadoras de bens perspetivam um crescimento nominal de 5,7% das suas exportações em 2018 face ao
ano anterior, segundo apurou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as
exportações de bens deverão aumentar 6,9% neste ano.
O “Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens” foi realizado em novembro de 2017 e revela que, por exemplo, no
caso das exportações de material de transporte e acessórios, o crescimento das exportações poderá atingir os 22%. É
esperado um incremento de 3,9% nas exportações para os mercados fora da Europa e de 6,3% para os mercados
europeus.

E.U.A. COLOCAM PORTUGAL ENTRE OS 13 PAÍSES MAIS
INOVADORES DO MUNDO

Portugal está entre os treze campeões internacionais da inovação no
primeiro ranking elaborado pela CTA - Consumer Techonlogy
Association, que organiza a maior feira de tecnologia do mundo, a CES,
que se realiza em Las Vegas, nos E.U.A.
Este relatório selecionou 38 países e Portugal aparece ao lado de
Finlândia, Reino Unido, Suécia, E.U.A., Singapura, Canadá, República
Checa, Áustria, Dinamarca e Nova Zelândia. Nos doze itens avaliados,
merece destaque em quatro: liberdades política e individual; país com
as melhores tecnologias para drones; arrendamento de curta duração de
casas; e ambiente (melhor qualidade de água e ar).
O relatório analisa ainda qualidade da banda larga, o ecossistema de
empreendedorismo, o investimento em Inovação e Desenvolvimento, a
diversidade, o capital humano, a partilha de carros e alojamento, o
enquadramento fiscal e os carros autónomos.

PRODUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS EM PORTUGAL DUPLICA
ATÉ 2020
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Em 2020, o número de automóveis produzidos em Portugal deverá atingir
as 300 mil unidades, quase duplicando o número de automóveis fabricados
atualmente no nosso país, que ronda as 175 mil unidades.
Esta é uma das conclusões do estudo da consultora Deloitte para a Mobinov
– Associação do Cluster da Indústria Automóvel em Portugal sobre as
tendências de futuro deste setor a nível nacional. O documento,
denominado “Estudo do Cluster da Indústria Automóvel em Portugal”, prevê
que o emprego cresça cerca 11% e as exportações 33%, até 2020. Na
atualidade há cinco fábricas de produção de automóveis no nosso país, que
empregam mais de 5 mil trabalhadores, e cerca de mil fabricantes de
componentes para a indústria automóvel.
Atualmente 95% das unidades produzidas são destinadas à exportação. Em
2016, a riqueza anual criada foi equivalente a 2,6% do PIB nacional, o que
demonstra a importância deste setor na economia portuguesa.

AINDA VAI A TEMPO DE...

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional COMPETE 2020 abriu, no dia 9 de janeiro,
novos avisos de concursos que se inserem no âmbito do Sistema de Incentivos Qualificação das PME –
Acreditação de Entidades Vale Economia Circular e Vale Comércio. As candidaturas terminam a 29 de
março de 2018. Em causa estão cerca de 550 milhões de euros de incentivos que podem alavancar 1,3
mil milhões de euros de novos investimentos.
TOME NOTA
Barómetro Informa D&B – Dinâmica empresarial 2017
Segundo o Barómetro anual da Informa D&B sobre o tecido empresarial português, 2017 foi ano, entre
os últimos dez, em que se registou o maior número de novas empresas, mais 40.300. Ver aqui.
AEP – Envolvente Empresarial- Síntese de Conjuntura
A newsletter da AEP referente a dezembro destaca o aumento homólogo de 5.1% da produção industrial
na indústria transformadora em outubro; o crescimento homólogo de 10,8% das exportações de bens
de janeiro a outubro e uma nova subida do preço do barril de brent em novembro, atingindo um valor
médio de 62,57 dólares (34,7% em variação homóloga). Ver aqui.
INE – Índice de Preços na Produção Industrial
O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) apresentou uma variação homóloga de 2,4% em
dezembro, o que compara com a variação de 3,2% observada em novembro. Ver aqui.
INE – Estatísticas do Comércio Internacional
Em novembro de 2017, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas
nominais de, respetivamente, 11,9% e 10,4%, desacelerando ambas face ao mês anterior. Ver aqui.

LINHAS DE CRÉDITO COM GARANTIA MÚTUA

Conheça, a seguir, a melhor solução para o seu negócio.
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Contacte-nos, damos-lhe a garantia de estar sempre ao lado da sua empresa para fazer crescer o seu negócio.

RESUMO DE ATIVIDADE DA NORGARANTE
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EMPRESAS EM CRESCENDO | ACI – AUTOMOTIVE COMPOUNDING
INDUSTRY, LDA.

“A ACI – Automotive Compounding Industry, Lda. conta com a dedicação e
a cooperação dos seus parceiros, como a Norgarante, que, desde cedo,
apostou na empresa, acompanhando o seu crescimento desde os primeiros
passos, e a vem apoiando no desenvolvimento de cada novo projeto.”
Carla Pires, Diretora Financeira
A ACI – Automotive Compounding Industry, Lda., constituída em 2011 na
Guarda, está associada ao Grupo Perplastic, fundado em 1986 por um
grupo familiar altamente prestigiado e com tradição industrial na região de
Rioja, Espanha, desde a década de 60, tendo-se focado na produção de
plásticos e poliolefinas para diversos tipos de indústria. Em franca
expansão, o grupo conta, hoje, com diversas unidades industriais: em
Portugal, no México, em Espanha, na Roménia e na Tunísia.
A criação da unidade industrial na Guarda deve-se primordialmente à
necessidade de acompanhamento do prestigiado Grupo Coficab e ao
estreitamento físico dos laços profissionais, permitindo, essencialmente,
uma maior cooperação das equipas de investigação e desenvolvimento de
ambas as empresas.
Dedicada à conceção, ao desenvolvimento e à produção de compostos
poliméricos para o isolamento de cabos elétricos na área automotive, a ACI
iniciou a sua atividade com apenas uma linha de extrusão de PVC, tendo
depressa escalado, em apenas cinco anos, para as atuais seis linhas de
extrusão, entre as quais uma de silicone. Contribuindo para o
desenvolvimento económico da região, a equipa inicial de vinte
colaboradores conta hoje com 63 profissionais e é certificada pelas normas
NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2012 e NP4457:2007. Tendo sido
distinguida como empresa Gazela 2016 e PME líder desde 2014, é hoje PME
Excelência 2016.
Pautando-se pela valorização da gestão integrada e pela dedicação do
trabalho em equipa, bem como pela satisfação e pelo reconhecimento dos
clientes, estimando a parceria com os seus fornecedores, a ACI pretende
ser reconhecida como um dos melhores fornecedores internacionais de
plásticos para cabos na área automotive.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor, consulte ACI
– Automotive Compounding Industry, Lda.

EMPRESAS EM CRESCENDO | POSTER DIGITAL

“A Norgarante tem sido para a Poster Digital um parceiro fundamental
no sentido em que nos facilita a obtenção de crédito em condições apropriadas
aos nossos investimentos. É extremamente importante termos uma entidade
como a Norgarante, que acredita em nós e que nos ajuda a crescer
e a investir de forma sustentável.
O nosso principal objetivo é disponibilizar aos nossos clientes os melhores materiais
do mercado e, para isso, renovámos todo o nosso parque de máquinas para que a
qualidade seja um fator de diferenciação comparativamente com outras empresas do
mesmo setor. Para além disso, preocupamos-nos com as questões ambientais e daí
que tenha sido também um investimento
a utilização de tintas à base de água.
Mais uma vez, agradecemos à Norgarante o apoio à nossa empresa
e esperamos continuar com o ótimo trabalho feito até agora.”
Daniela Ferreira, Departamento de Marketing
Com vinte anos de presença no mercado, a Poster Digital dedica-se à impressão
digital de médio e grande formatos, assim como à comercialização de vários formatos
de stands (marketing displays).
A sua missão passa por oferecer aos seus clientes vantagem competitiva ao seu
negócio através da melhor qualidade de impressão do mercado, disponibilizar os mais
variados sistemas de exposição que se diferenciam do que existe no mercado pela
sua leveza/transportabilidade, facilidade de montagem, troca de comunicação. Por
isso, o seu portefólio integra soluções diferenciadoras, originais e possíveis de
personalizar de modo a melhor atender às necessidades dos clientes.
Devido aos seus produtos, serviços e atendimento, no seu leque de clientes estão
empresas como a CIN, CODE e Pingo Doce, Sogrape, Licor Beirão, Yves Rocher, entre
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outros, para além de já terem sido distinguidos como PME Líder por duas vezes e
reconhecidos por três vezes em diferentes categorias nos prémios Pixel da revista
especializada Pro-Digital.
É uma empresa que tem vindo a implementar e a melhorar o Sistema de Gestão da
Qualidade, Ambiente e Segurança, em conformidade com as normas NP EN ISO
9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001.
A Poster Digital orienta-se pela excelência e dedica-se a uma inovação constante em
todos os níveis da organização, permitindo dar resposta a todas as solicitações
dentro do tempo pretendido.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor, consulte Poster Digital.

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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