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PORTUGAL MAIS CONFIANTE

O anúncio da Comissão Europeia da saída do Procedimento de Défice Excessivo (PDE) e
os dados positivos sobre a evolução da economia nacional fazem de Portugal um país
mais confiante. Para as empresas, a realidade mais recente é um estímulo pelos anos
de trabalho em condições de investimento e financiamento adversas e é o momento de
olhar com otimismo para o futuro.
Na Norgarante, mesmo depois de aberto o PDE em 2009, sempre nos esforçamos por
garantir o acesso ao financiamento a quem se empenha em fazer da economia nacional
grande. Mas isto só foi possível porque encontramos pessoas que fizeram das
dificuldades mais-valias, e mudaram as suas organizações para melhor, por isso daqui
para a frente o nosso compromisso com a sociedade é ainda maior.
Desde início da sua atividade e até 31 de maio de 2017, a Norgarante prestou 106.670
garantias, que ascenderam a 5.574 milhões de euros, para financiamentos na ordem
dos 10.718 milhões de euros.
Teresa Duarte
Presidente da Comissão Executiva

COMISSÃO SUGERE SAÍDA DO PROCEDIMENTO DE DÉFICE EXCESSIVO

O Conselho da União Europeia decide este mês a saída de Portugal do Procedimento de Défice Excessivo
(PDE), seguindo a recomendação de maio da Comissão Europeia (CE). A CE entendeu que o fato de
Portugal ter garantido um défice de 2% durante 2016, mostra que o país tem condições para assegurar
um valor do défice abaixo dos 3%, nos próximos anos.
Para Portugal, isso significa que a confiança dos investidores internacionais, na evolução das finanças
públicas do país, pode aumentar e que o Governo pode utilizar os instrumentos de flexibilidade previstos
nas regras orçamentais europeias, que tornam mais fácil a realização de investimentos públicos e
reformas estruturais. Mesmo assim, os esforços nacionais terão de continuar no sentido de reduzir o
défice estrutural (0,6 pontos percentuais ao ano) e a dívida pública (uma vigésima parte da diferença
entre o atual valor da dívida e os 60% do PIB).

UTAO E OCDE ACREDITAM NO CRESCIMENTO ECONÓMICO

A nota sobre a execução orçamental, até abril, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental
(UTAO), conclui que o Produto Interno Bruto (PIB) português vai crescer 2,5% este ano. A análise
que a UTAO faz sobre o crescimento do PIB tem por base os dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE), relativos ao primeiro trimestre, e que referem uma expansão do PIB de 2,8% em
termos homólogos e de 1,0% em cadeia. Segundo a UTAO, o crescimento económico dos próximos
trimestres deverá ser em linha com as previsões do Programa de Estabilidade do Governo, e sendo
assim, “o crescimento do PIB em 2017 tenderá a situar-se em torno de 2,5%”.
Também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no Economic
Outlook publicado a 7 de junho, estima que o PIB nacional avance 2,1% este ano. Um valor mais
otimista do que o do Governo e superior ao crescimento de apenas 1,2% que a OCDE previa para
Portugal em novembro do ano passado. “Prevê-se que o crescimento económico seja fortalecido
para perto de 2% em 2017, antes de desacelerar ligeiramente em 2018”, refere a publicação do
organismo que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo.
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DÉFICE DEVE SITUAR-SE EM 1,5% DO PIB

A Síntese de Execução Orçamental, até abril, prevê uma redução do défice para 1,5% do Produto
Interno Bruto em 2017. Nos primeiros três meses do ano, o défice das administrações públicas situou-se
nos 358 milhões de euros, melhorando em 290 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado.
Este resultado deveu-se a uma “estabilização da despesa”, que cresceu 0,3% até março e a um
“crescimento da receita de 1,9%”. O excedente primário, que exclui os encargos com a dívida pública,
aumentou 280 milhões de euros no primeiro trimestre para os 1.502 milhões.
Quanto à receita fiscal, entre janeiro e março, o Estado arrecadou 8.964,1 milhões de euros em
impostos, menos 12,7 milhões do que no mesmo trimestre do ano passado (-0,1%). Esta evolução foi
justificada por uma queda de 6,2% (ou 223,5 milhões de euros) nas receitas com impostos diretos e por
um crescimento de 3,9% (ou 210,8 milhões de euros) da receita dos impostos indiretos.
Assim, no primeiro trimestre, entraram nos cofres do Estado 3.386,6 milhões de euros em impostos
diretos, destacando-se o IRS, cuja receita caiu 2,7% para os 3.146,5 milhões de euros, e foram cobrados
5.577,5 milhões de euros em impostos indiretos, com o IRC a render 3.860 milhões de euros, um
aumento de 3,6% face ao mesmo trimestre do ano passado.

AINDA VAI A TEMPO DE...

65 MILHÕES DE EUROS PARA MICRO EMPRESAS CRIAREM EMPREGO
As micro e pequenas empresas, com projetos de investimento inferiores a 235 mil euros,
podem candidatar-se desde maio a um apoio ao empreendedorismo e para a criação de
postos de trabalho com uma dotação de 65 milhões de euros. As primeiras regiões onde
já foram abertos concursos são o Centro, Alentejo e o Algarve.
O apoio faz parte do Sistema de Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo (SI
2E), que destina um total de 320 milhões de euros para apoiar os “projetos de micro e
pequenas empresas orientados para a criação de emprego e que sejam portadores de
valor acrescentado para os territórios onde se desenvolvam”. As empresas podem
receber um subsídio entre 30% e 50% do investimento. Este apoio sobe para 60% no
caso dos territórios baixa densidade. Por cada posto de trabalho criado, o apoio é
concedido até 15 meses (18 meses para territórios baixa densidade). Mas sempre com
um limite mensal de 421,32 euros, ou seja, um Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
Entretanto, para a região Centro, há um conjunto de concursos que encerram no final do
mês de junho, que podem ser consultados aqui.

AINDA VAI A TEMPO DE...

INTERREG APROVA 45 PRIMEIROS PROJETOS
O INTERREG Espaço Atlântico aprovou o financiamento dos primeiros 45
projetos de cooperação transnacional no âmbito da primeira convocatória para
apresentação de candidaturas. Estas parcerias irão focar-se em investimentos nos
domínios da inovação e da competitividade, da eficiência dos recursos, dos riscos
territoriais e da biodiversidade e do património natural e cultural.
O INTERREG Espaço Atlântico é um programa de financiamento europeu que
promove a cooperação transnacional entre 37 regiões atlânticas de cinco países
europeus e tem na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte - CCDR-N a sua autoridade de gestão. Este programa conta um
orçamento total de 185 milhões de euros, sendo 140 milhões de euros do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

TOME NOTA!

INE CONFIRMA PIB DE 2,8%
O destaque do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as Contas Nacionais Trimestrais

http://www.escritadigital.pt/Edicoes1/imagens/@newsHtml/2996/newsletter-2996.htm

2018-02-05

Newsletter Norgarante

Page 3 of 5

confirma a subida de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2017.
Ver aqui.
INE: PORTO, ALTO MINHO E AVEIRO SUPERAM MÉDIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Em 2015, de acordo com o índice sintético de desenvolvimento regional, cinco das 25 regiões
NUTS III portuguesas superavam a média nacional em termos de desenvolvimento regional
global. São elas, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o Alto Minho, e as regiões de
Aveiro e de Leiria. Ver aqui.
CCDR-N: ANUÁRIO GALÍCIA-NORTE DE PORTUGAL
A CCDR-N publicou o Anuário da Euro-Região Galícia-Norte de Portugal 2016. A publicação
reúne relatórios e comunicações de responsáveis políticos, agentes sociais, jornalistas e
instituições que trabalharam no último ano na Euro-Região Galícia - Norte de Portugal. Ver
aqui.
BDP LANÇA COMPARADOR DE COMISSÕES BANCÁRIAS
O Banco de Portugal lançou no Portal do Cliente Bancário uma funcionalidade que permite
comparar as comissões de manutenção praticadas pelas instituições de crédito em Portugal
nas contas de serviços mínimos bancários e nas contas base. Ver aqui.
AEP – ENVOLVENTE EMPRESARIAL – SÍNTESE DE CONJUNTURA MENSAL MAIO 2017
Ver aqui
Destacamos os seguintes dados:
I. O indicador de sentimento económico de abril mantém a tendência de melhoria na União
Europeia. Em Portugal, o indicador teve, em abril, um acréscimo de +0,7 pontos;
II. Em março, o índice de produção industrial (IPI) registou uma variação homóloga mensal
de +1,9%;
III. O índice de volume de negócios (IVN) na indústria transformadora registou, em março,
uma variação homóloga mensal de +16,1%;
IV. No período de janeiro a março, as exportações de bens foram de cerca de 14,0 mil
milhões de euros, mais 17,1% do que em igual período de 2016.

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:

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

A Norgarante, desde o início da sua atividade e até 31 de maio de 2017, prestou 106.670 garantias, que ascenderam a
5.574 milhões de euros, para financiamentos na ordem dos 10.718 milhões de euros.
Estas garantias foram prestadas em benefício de 44.204 entidades, que fizeram investimentos de 10.954 milhões de euros,
permitindo criar novos postos de trabalho ou manter no ativo cerca de 780 mil trabalhadores. No final do mês de maio, a
carteira de garantias era de 1.535 milhões de euros.
No quadro a seguir, apresentamos os valores acumulados a maio de 2017, bem como a percentagem de concretização,
face ao período homólogo.

Informação mais recente, disponível à data desta edição.

EMPRESAS EM CRESCENDO | FLOSEL

“Inserida num mercado particularmente afetado pela crise económica, a FLOSEL vem
superando as adversidades demonstrando uma força e robustez dificilmente conseguidas sem
o apoio da NORGARANTE.”
Joana Flores, Dep. de Controlo de Gestão da FLOSEL
A FLOSEL acrescenta aos edifícios uma grande variedade de especialidades nos domínios das
engenharias eletrotécnica e hidráulica, dedicando-se, nomeadamente, à montagem de
instalações elétricas de baixa tensão, mecânicas, hidráulicas, de telecomunicações, redes
estruturadas de informática, sistemas de som, sistemas de extinção de incêndios, segurança
e detenção, bem como redes de água, esgotos e gás.
Fundada em 1980 e sediada em Braga, a FLOSEL tem crescido sustentadamente, sendo hoje
uma das maiores empresas portuguesas na sua área de atuação. A aposta em trabalhadores
qualificados, munidos dos mais eficazes sistemas e equipamentos, a par do rigor financeiro
com que atua, têm permitido à empresa fazer face às diversas contingências do mercado e
obter altos níveis de satisfação dos seus clientes, consubstanciados no aumento continuado
do seu volume de negócios, que ascende atualmente a mais de 12 milhões de euros.
A FLOSEL está presente em grandes obras dos mais diversos tipos tais como hospitais,
edifícios escolares, grandes superfícies comerciais, edifícios habitacionais, infraestruturas
elétricas e hidráulicas, edifícios públicos de natureza diversa, recintos desportivos e casas de
espetáculos, entre muitos outros.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor consulte: FLOSEL.

EMPRESAS EM CRESCENDO | METALUSA

“A METALUSA é uma empresa com presença Global e investe de forma contínua em
equipamentos de produção de alta tecnologia, automatizados e robotizados que
permitem colocar no mercado produtos de elevada qualidade em condições
competitivas.
A NORGARANTE tem sido um parceiro extremamente importante na obtenção de
condições de financiamento bancário mais favoráveis.”
Nuno Sousa, Diretor de Marketing da METALUSA
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A METALUSA dedica-se à fabricação, venda e aluguer de andaimes, cofragens,
escoramentos e estruturas de engenharia, que ajudam a melhorar a produtividade e a
segurança na construção e na indústria.
A empresa possui um volume de negócios superior a 10 milhões de euros e está na
vanguarda técnica da fabricação de andaimes de fachada, andaimes multidirecionais,
cofragens verticais, cofragens planas, escoramentos (cimbres), plataformas de trabalho
suspensas, estabilizadores de fachada e estruturas especiais de engenharia.
A sua atividade principal está localizada em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro,
implantada numa área fabril de 40.000 m2.
A venda e o aluguer simples dos equipamentos que fabrica são efetuados pelas Filiais
Comerciais – Metalo-Ibérica, S.A. em Portugal e Espanha, a MetaloFrance, S.A.S. em
França, a Betadata, S.A. em Angola, a Patrimetal Maroc, S.A.R.L. em Marrocos, a
Umetel Engineering, Ltd. no Reino Unido, a Axial, Lda. em Moçambique e a Sepco
Ingeniería no Chile.
As parcerias comerciais da METALUSA são estabelecidas nos mercados onde existe
potencial de crescimento elevado e onde o relacionamento comercial com o parceiro de
negócios está bem consolidado.
Todas as empresas comercializam os equipamentos com marcas de produto registadas,
como resultado da investigação permanente e da procura de melhorias significativas de
produtividade e segurança, para proporcionar relações comerciais rentáveis no longo
prazo.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor consulte: METALUSA.

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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