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Garantia Mútua homenageia as PME Excelência 2018 
 
O IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, o Sistema Nacional de Garantia Mútua – SPGM,
Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante – e os principais bancos a operar em Portugal,
homenagearam as PME portuguesas que se evidenciaram pelos seus desempenhos e indicadores de
gestão, reconhecendo o seu mérito e contributo para os resultados da economia nacional. 
 
Ver mais  

Atualidade
Mais 600 milhões de euros para a Indústria 4.0 
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O Governo apresentou a segunda fase da iniciativa Indústria 4.0 (i4.0),
que foi lançada há dois anos com o objetivo de incentivar a digitalização
da economia. Nesta nova fase, o Executivo pretende estimular o
crescimento económico e social através da transformação digital
massificada do tecido empresarial, envolvendo 20 mil empresas e mais
de 50 entidades públicas e privadas, formar mais de 200 mil
trabalhadores e financiar mais de 350 projetos transformadores.
 
Ler notícia completa  

Nova ferramenta digital da AICEP de apoio às
exportações das empresas portuguesas 

A AICEP lançou recentemente a nova plataforma digital “Portugal
Exporta” com o objetivo de apoiar as empresas portuguesas no seu
processo de internacionalização e aumentar o nível de exportações
nacionais.
 
Ler notícia completa  

Portugal prevê duplicar financiamento europeu em
investigação e inovação a partir de 2020 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor,
anunciou na ERC Summit 2019, em Braga, que "Portugal tem uma
estratégia para duplicar para a próxima década a participação e atração
de financiamento", no próximo programa europeu de investigação e
inovação do Horizonte Europa de 2021-2027.
 
Ler notícia completa  

Tome nota

SI I&DT com prazo prolongado até 30 de abril  
 
O prazo para submissão de candidaturas ao Sistema de Incentivos I&DT - Projetos Individuais foi prorrogado até
30 de abril. Este sistema de incentivos tem como objetivo principal apoiar projetos relacionados com atividades de
investigação industrial e desenvolvimento experimental, para a criação ou melhoria de novos produtos, processos
ou sistemas. 
 
Ver mais  
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Linha de 100 milhões de euros para reestruturação de dívida  
 
As empresas de pequena e média dimensão sujeitas a planos de reestruturação de dívida, mas que são
economicamente viáveis, vão ter acesso a uma nova linha de crédito de 100 milhões de euros. O contrato de
empréstimo foi assinado no início do mês de abril entre o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa
(CEB) e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD). 
 
Ver mais  

Plataforma Portugal i4.0 para qualificar as PME 
 
Nova ferramenta digital para colmatar lacunas e deficiências na incorporação de conceitos e tecnologias da
Indústria 4.0, de modo a promover a digitalização da indústria e, consequentemente, aumentar a competitividade
das empresas e dinamização da economia portuguesa. O projeto foi promovido pela COTEC com o apoio do
Compete2020 e do qual integram diversas empresas. 
 
Ver mais  

CCDR promovem planos de Economia Circular  
 
As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo,
Alentejo, Algarve e Madeira estabeleceram recentemente acordos para promover a Economia Circular nas suas
regiões. Os planos vão integrar projetos financiados com fundos comunitários que vão incidir, principalmente, nas
áreas de eficiência energética e economia circular. 
 
Ver mais  

AT passa a enviar avisos sobre a saúde financeira das empresas 
 
Integrado no programa Capitalizar, o Governo criou mecanismo de alerta precoce quanto à situação económica e
financeira das empresas. Até 31 de dezembro de cada ano, a Autoridade Tributária envia um aviso sobre o estado
financeiro das empresas. A informação do Banco de Portugal, analisada pelo IAPMEI tem como objetivo apoiar os
empresários a tomarem decisões com base em análises estatísticas e a que mecanismos podem recorrer. 
 
Ver mais  

Estudos Banco de Portugal  
 
Estudos da Central de Balanços nº 35 e nº 36, sobre Análise do dinamismo empresarial em Portugal e Quadros do
setor e quadros da empresa e do setor onde se verifica o aumento do número de empresas, principalmente, de
microempresas, sendo o Norte e a Grande Lisboa as regiões que mais contribuíram para esse aumento. 
 
Ver mais  
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Indicadores 
 

48.532
Empresas Apoiadas

6.432 Milhões de
Euros

Garantias Emitidas
13.052 Milhões de

euros
Investimento Apoiado

838.298
Emprego Apoiado

1.527 Milhões de
Euros

Carteira Viva

 

Soluções de Garantia

Linha Indústria 4.0 / Apoio à Digitalização 
 
Criada no âmbito da Linha de Crédito Capitalizar 2018, a Linha de Crédito Indústria 4.0 / Apoio à
Digitalização é uma linha específica de crédito com garantia mútua que disponibiliza 100 milhões de
euros para a transformação digital das empresas que adquiram, desenvolvam ou produzam
soluções tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0. As novas condições representam vantagens
acrescidas para as empresas tendo agora disponível mais prazo de financiamento, período de
carência de capital alargado, maior cobertura de garantia mútua, comissão de garantia mútua
integralmente bonificada e maiores prazos de utilização e realização do investimento. 
 
Saber mais  

https://www.norgarante.pt/pt/catalogo/linha-industria-4-0-apoio-a-digitalizacao/


Casos de Sucesso

Piranha Global 
 
Reconhecida empresa no mundo das tatuagens pelos artistas de renome da
Piranha Tattoo Studios e pela comercialização e distribuição de produtos de
tatuagem, piercing e arte urbana da Piranha Tattoo Supplies. Distingue-se no
mercado pela sua paixão pela arte e por uma mente profissional do negócio. 
 

Saber mais  

Barboflex 
 
Desde de 1997 que a Barboflex, com sede em Vila Nova de Gaia, tem
construído uma sólida posição no mercado na produção e comercialização de
tubos flexíveis hidráulicos, componentes e acessórios para a indústria, assim
como, máquinas industriais para mangueiras e tubos hidráulicos. 
 
Saber mais  

Se não conseguir visualizar clique aqui                                                                                                             

 Fale connosco www.norgarante.pt

Contactos Norgarante: + 351 226 061 800 norgarante@norgarante.pt 

© 2019 Norgarante - Todos os direitos reservados 
 

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 incluído na nossa

lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma clique aqui

https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/paulo-veiga/
https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/carlos-barbosa/
http://www.norgarante.pt/pt/newsletter/ver.php
https://www.youtube.com/channel/UCZsctjgHsLPEs1VpHDQ1llQ
https://pt.linkedin.com/company/norgarante
https://www.norgarante.pt/
https://www.norgarante.pt/
tel:+351226061800
mailto:norgarante@norgarante.pt
https://www.spgm.pt/
http://www.spgm.pt/
http://www.agrogarante.pt/
http://www.garval.pt/
http://www.lisgarante.pt/
http://www.norgarante.pt/
https://www.norgarante.pt/pt/newsletter/unsubscribe.php

