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Notas prévias  
Por Henrique Cruz, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante

Foco na Transição Digital 

A invasão da Ucrânia tem tido um elevado impacto económico no tecido
empresarial europeu, desde o aumento do custo das matérias-primas e
combustíveis até à disrupção das cadeias de abastecimento. Para mitigar
este impacto, a Comissão Europeia lançou uma plataforma de apoio às
cadeias de abastecimento que ajudará as empresas a reter, reestruturar ou
substituir cadeias de abastecimento existentes de forma a manter o
fornecimento de bens e matérias-primas. Por outro lado, apresentou também
um conjunto de medidas de curto e médio prazo para reforçar a segurança
alimentar e apoiar os produtores e os consumidores da União Europeia (UE). 

As empresas portuguesas têm tido, no geral, uma apreciável capacidade de
reação às adversidades ditadas por este contexto externo.  

O Estado Português, por seu turno, tem apoiado a manutenção da atividade económica e defendido o emprego.
Para tanto, dispõe agora do Banco Português de Fomento, braço fundamental para a operacionalização de
políticas públicas, como o PRR ou até mesmo a mais recente Linha de Apoio à Produção disponível através da
Norgarante, com grande impacto na economia real. Mas, sem a perseverança e resiliência de empresários e
gestores teríamos aqui chegado em piores condições para enfrentarmos a necessária recuperação económica do
País. 

Nesse quadro, destacamos a recente abertura dos primeiros avisos respeitantes à dimensão da Transição Digital
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O respetivo regulamento foi publicado no início do mês e, na
prática, permite às empresas concretizar, tendo em consideração o seu ecossistema e estratégia, o Plano de Ação
para a Transição Digital desenhado pelo Governo em 2020. Trata-se da Portaria 135-A/2022, de 1 de abril, que
aprovou o Regulamento do Sistema de Incentivos “Empresas 4.0”, proveniente da dotação do PRR afeta aos
investimentos TC-C16 – i02 – Transição Digital das Empresas (450 milhões de euros) e TC-C16 – i03 –
Catalisação da Transição Digital das Empresas (100 milhões de euros). 

Pretende-se promover e apoiar financeiramente projetos que visem a modernização do modelo de negócio das
empresas, bem como os seus processos de produção, incluindo a desmaterialização dos fluxos de trabalho. A

https://recuperarportugal.gov.pt/empresas-4-0-c16/
https://portugaldigital.gov.pt/sobre-nos/
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/135-a-2022-181574723
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Empresas-4-0.aspx


mitigação dos défices de competências na utilização das tecnologias digitais, a incorporação de ferramentas e
metodologias de teletrabalho, a criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços, a
adoção de uma cultura de experimentação e inovação, o reforço do ecossistema de empreendedorismo nacional e
a incorporação de tecnologias disruptivas nas propostas de valor das empresas são outros dos objetivos que o
Governo tem em vista.  

Nós, na Norgarante, estamos igualmente focados nestes objetivos apoiando as empresas através de soluções
com garantia para a sua implementação. 

Digitalização da economia com incentivo 

Regulamento que cria o sistema de incentivos para modernizar negócios das empresas vai
fortalecer a digitalização da economia 

Entrou em vigor no mês de abril o Regulamento do Sistema de Incentivos “Empresas 4.0” que se
destina a promover e apoiar financeiramente projetos de modernização do modelo de negócio das
empresas e dos seus processos de produção. 

Ler notícia completa  

Atualidade
IRC: Há incentivos fiscais que podem reduzir o valor a
pagar 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/digitalizacao-da-economia-com-incentivo/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/digitalizacao-da-economia-com-incentivo/


Veja se a sua empresa tem as condições para usufruir destes
apoios. 

As empresas têm de entregar a declaração anual de IRC (Modelo 22) até
31 de maio. A entrega deve ser feita online e é nesta altura que se sabe
se vão ter de pagar imposto ao Estado ou se vão receber.

Ler notícia completa  

Comissão lança mais apoio ao setor agroalimentar 

Medidas visam assegurar a segurança alimentar a nível mundial dos
produtos exportados pela União Europeia.  

A Comissão Europeia apresentou um conjunto de medidas de curto e
médio prazo para reforçar a segurança alimentar e apoiar os produtores e
os consumidores da União Europeia (UE).

Ler notícia completa  

Nova plataforma de apoio a cadeias de abastecimento

Objetivo é assegurar as matérias-primas, componentes e bens e
serviços essenciais para as empresas se manterem em
funcionamento. 

Está disponível a Plataforma para a Resiliência das Cadeias de
Abastecimento (Supply Chain Resilience Platform), dinamizada pela
Enterprise Europe Network, em colaboração com a European Cluster
Collaboration Platform, apoiada pela Comissão Europeia e da EISMEA.

Ler notícia completa  

Soluções de Garantia

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/irc-ha-incentivos-fiscais-que-podem-reduzir-o-valor-a-pagar/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/comissao-lanca-mais-apoio-ao-setor-agroalimentar/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/nova-plataforma-de-apoio-a-cadeias-de-abastecimento/


Linha de crédito com garantia de 400 milhões de euros para indústria transformadora e transportes para
fazer face às necessidades adicionais de fundo de maneio resultantes da subida de custos das matérias-

primas e energia e à disrupção nas cadeias de abastecimento. 
 

Tome nota

15ª edição do QSP SUMMIT em junho 

Porto vai ser palco do Marketing sustentável dias 28, 29 e 30 de junho. 15ª edição do QSP SUMMIT divide-se
entre o Teatro Rivoli e a Exponor que tem como mote “Building Sustainable Growth” 

Ler notícia completa  

IAPMEI lança ferramenta de power BI para consulta de incentivos às empresas 

O IAPMEI disponibiliza o dashboard Incentivos IAPMEI+, que possibilita a consulta de informação relativa a todos
os sistemas de incentivos geridos pelo IAPMEI, sendo a informação pesquisável por investimento, sistema de
incentivo, concelho, medida e ano. 

Ler notícia completa  

Candidaturas a decorrer para o Prémio Nacional do Turismo 

Estão abertas até 31 de maio as candidaturas à 4.ª Edição do Prémio Nacional de Turismo (PNT).  
Esta é uma iniciativa BPI e Expresso que conta com o Alto Patrocínio da área governativa da Economia e da

https://www.norgarante.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=420
https://www.norgarante.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=420
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/15-edicao-do-qsp-summit-em-junho/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/iapmei-lanca-ferramenta-de-power-bi-para-consulta-de-incentivos-as-empresas/


Transição Digital, com o apoio institucional do Turismo de Portugal. 

Ler notícia completa  

Portal Mais Transparência tem versão mais detalhada sobre os fundos europeus 

Agora é possível consultar dados discriminados e regularmente atualizados sobre cada projeto em praticamente
todas as áreas, designadamente o estado dos projetos no que respeita à sua execução física e financeira, os
acionistas, os beneficiários efetivos e os respetivos contratos. 

Ler notícia completa  

Empresas do Centro ao Norte

Expandindústria

“A Norgarante é um parceiro fundamental na prestação de garantias

financeiras para facilitar a obtenção de crédito para a concretização de

investimentos da Expandindústria.”

Manuel Oliveira, Administrador

A Expandindústria – Estudos Projetos e Gestão de Empresas, Lda. foi
constituída em 1983, por iniciativa de dois profissionais das áreas da economia e gestão de empresas que
optaram pela constituição de um projeto empresarial capaz de garantir um serviço integral de apoio à gestão
administrativa, económica, financeira e fiscal das empresas. 

Saiba mais aqui ➤

As nossas Agências

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/candidaturas-a-decorrer-para-o-premio-nacional-do-turismo/
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https://www.norgarante.pt/pt/atualizacao-dos-documentos-de-identificacao/
https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/manuel-oliveira/
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