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Notas prévias  
Por Teresa Duarte, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante

Segundo o FMI, espera-se que a economia a nível mundial tenha, a médio
prazo perdas, mas a tendência é de que estas sejam menores do que as que
se registaram durante a crise financeira global de 2008. 

Não descurando a incerteza dos dados, a perspetiva de médio prazo
(horizonte a cinco anos) da previsão de perdas de produção, em relação a
projeções pré-pandémicas é de cerca de 3 por cento para a economia
mundial, ainda que por comparação, os danos duradouros durante um
período comparável a partir da crise financeira global de 2008, possam ser
maiores, chegando quase a 10 por cento para o mundo como um todo.  

Espera-se, igualmente, que as perdas em economias de países mais
desenvolvidos sejam muito menores, por comparação às que os mercados
emergentes e as economias em desenvolvimento irão sofrer. Esta assimetria

resultará de políticas de saúde públicas de prevenção e, evidentemente, do acesso universal à vacinação no



período mais curto possível. 

Nunca a saúde pública assumiu uma importância tão relevante para a economia. Saúde e economia, um binómio
quase improvável à luz do que se julgava saber no início do século XIX e que hoje se revelam indissociáveis. Por
isso, quando o coordenador da task force portuguesa para a vacinação comunica a sua ambição de vacinar 150
mil portugueses por dia, no trimestre que agora começa, só podemos desejar que a sua ambição se concretize
para que se cumpra também o desígnio de reanimar a economia, agora com novas metas de sustentabilidade. 

Também para reanimar a economia várias são as medidas e os programas de apoio a decorrer para reduzir o
impacto da pandemia nos diversos setores de atividade e os sinais de recuperação já se começam a fazer sentir
na zona Euro.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/prorrogacao-de-carencia-de-capital-alivia-tesouraria-de-mutualistas/


Prorrogação de carência de capital alivia tesouraria de
mutualistas 

As entidades mutualistas beneficiárias das cerca de 71 mil operações de crédito com garantia pública
contratadas entre 27 de março de 2020 e o passado dia 22, cujo montante agregado de financiamento
ascendeu a cerca de 9 mil milhões de euros, puderam beneficiar de uma prorrogação do período de
carência de capital até nove meses.

Ler notícia completa  

Atualidade
Programa APOIAR passa a abranger mais sectores 

O programa APOIAR foi relançado pelo Governo, passando a abranger
mais sectores de atividade e a permitir às empresas mais afetadas pelas
medidas de combate à pandemia de COVID-19 aceder a subsídios a
fundo perdido de montantes superiores aos anteriormente vigentes, a
título de apoio à tesouraria.

Ler notícia completa  

“Lay-off simplificado” ao alcance de mais empresas 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/prorrogacao-de-carencia-de-capital-alivia-tesouraria-de-mutualistas/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/programa-apoiar-passa-a-abranger-mais-sectores/


Até ao fim do corrente mês de abril, as empresas que em março
estiveram paradas, na totalidade ou a mais de 40%, em consequência
das medidas de combate à pandemia de COVID-19, podem candidatar-
se ao apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho em
situação de crise empresarial (vulgarmente designado “lay-off
simplificado”).

Ler notícia completa  

Produção industrial faz crescer economia da Zona
Euro 

Depois de seis meses em contração, a atividade económica na Zona
Euro voltou a crescer em março, impulsionada por uma subida recorde
da produção industrial.

Ler notícia completa  

PIB pode valer mais 2% em 2026 só com as
subvenções do PRR 

Os 13,9 mil milhões de euros que Portugal receberá em apoios a fundo
perdido nos seis anos de vigência do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) terão um impacto positivo na economia nacional, que
no final de 2026 deverá estar a crescer 2% só por efeito dessa
componente da chamada “bazuca”.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/lay-off-simplificado-ao-alcance-de-mais-empresas/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/producao-industrial-faz-crescer-economia-da-zona-euro/


Ler notícia completa  

Soluções de Garantia

Garantias para �nanciamentos de curto prazo para as necessidades de tesouraria,  
pagamentos e recebimentos da sua empresa.

Encontre a solução à medida e saiba como podemos apoiar o seu negócio. 
 

SAIBA MAIS

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/pib-pode-valer-mais-2-em-2026-so-com-as-subvencoes-do-prr/
http://www.norgarante.pt/pt/garantias-a-medida-da-sua-empresa/


 

Tome nota

AICEP informa exportadoras da situação em mercados cruciais 

A AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal atualizou recentemente a informação que
disponibiliza no seu sítio AICEP – COVID-19, onde é possível ficar a saber o essencial sobre o impacto que a
pandemia está a ter nos mercados mais importantes para empresas exportadoras portuguesas.

Ler notícia completa  

30 M€ para mitigar dificuldades das empresas do sector da cultura 

Os operadores culturais organizados e a trabalhar em moldes empresariais viram abrir no passado dia 6 de abril
as candidaturas ao programa Garantir Cultura, criado pelo Governo para “mitigar os impactos negativos” das
medidas de combate à pandemia de COVID-19 na sua atividade.

Ler notícia completa  

Candidaturas aos EEPA abertas até 10 de maio 

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação tem abertas até ao próximo dia 10 de maio as
candidaturas à 15.ª edição dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial (conhecidos internacionalmente pela
sigla da designação inglesa, EEPA).

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/aicep-informa-exportadoras-da-situacao-em-mercados-cruciais/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/30-m-para-mitigar-dificuldades-das-empresas-do-sector-da-cultura/


Ler notícia completa  

Dois grandes eventos da UE em maio no Porto  

Nos próximos dias 7 e 8 de maio, o Porto acolherá dois dos principais eventos da Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia: a Cimeira Social e a Cimeira EU-Índia.

Ler notícia completa  
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