Newsletter agosto 2019

Nova plataforma on-line vai facilitar o acesso ao
financiamento público
O governo criou o Conselho de Coordenação das Instituições Financeiras (CCIF) de apoio à
economia nacional, com a finalidade de simplificar a informação e o acesso das empresas a todos os
produtos financeiros públicos disponíveis no mercado para o financiamento à sua atividade. Além dos
subsídios comunitários, o novo organismo de coordenação agregará todo o tipo de instrumentos
financeiros disponíveis no mercado com o apoio público, como empréstimos bancários com garantia
mútua, seguros de crédito ou capital de risco.
Ver mais

Atualidade
SI Inovação injeta 1,2 mil milhões na economia

O primeiro concurso do novo Sistema de Incentivos à Inovação (SI
Inovação) apoiou 602 projetos em todo o País, num investimento global
superior a 1,2 mil milhões de euros. Esta ferramenta financeira, que tem
como principal característica a articulação entre os fundos comunitários e
as instituições bancárias.
Ler notícia completa

Programa REVIVE garantiu 54 milhões de euros em
investimento
Segundo o Ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, foram
adjudicados sete projetos no âmbito do programa REVIVE, que
representam um investimento superior a 54 milhões de euros.
Ler notícia completa

Norte concentra 34% das empresas e do emprego em
Portugal
A região Norte foi a primeira a ser analisada na nova série de publicações
do Banco de Portugal que avalia a situação económica e financeira das
empresas de todo o território nacional. No Estudo da Central de Balanços
n.º 38 - Análise das empresas da região Norte, o banco central revela
que, em 2017, a região Norte concentrava 34% das empresas a operar
em Portugal.
Ler notícia completa

Tome nota
Portugal entre as economias da Zona Euro que não desaceleraram
Portugal foi uma das cinco economias da Zona Euro que não travaram o seu crescimento no segundo trimestre de
2019. Segundo os dados de agosto do Eurostat, dos 19 países da eurozona, dois aceleraram de abril a junho, três
estabilizaram e sete desaceleraram. O PIB português cresceu 0,5% em cadeia, no segundo trimestre, e manteve o
ritmo registado no início do ano. Portugal continuou a registar um crescimento acima da média da Zona Euro,
devido ao comportamento das exportações.

Ver mais

IAPMEI lança consulta pública para preparar o próximo quadro comunitário
O IAPMEI abriu uma consulta pública para recolher informações que permitam identificar oportunidades de
melhoria e simplificação no âmbito da gestão dos sistemas de incentivos por parte das empresas e articulação
com as entidades gestoras. Os resultados serão analisados e servirão de base à identificação de medidas
concretas e à respetiva viabilidade de implementação no contexto de atuação da instituição.
Ver mais

Portugal Ventures lança "calls” para a economia circular e energia, mar e agrotech
A Portugal Ventures anunciou a abertura de três "calls” temáticas para startups das áreas da economia circular e
energia, economia do mar e negócios ligados ao setor agrotech. A gestora de capital de risco pública quer
"colmatar falhas de mercado e alavancar soluções para problemas ambientais e sociais”. As candidaturas estão
abertas até 31 de outubro.
Ver mais

PIB aumenta no segundo trimestre
Segundo dados do INE, o Produto Interno Bruto, em termos homólogos, aumentou 1,8% em volume no 2º
trimestre de 2019. Face ao 1º trimestre de 2019, o PIB aumentou 0,5%, em termos reais.
Ver mais

BdP lança comparador de Comissões Bancárias
O Banco de Portugal lançou um comparador do custo de comissões bancárias de 93 serviços associados a contas
de pagamento praticados por todas as instituições que, em Portugal, oferecem esses serviços.
Ver mais

Turismo: candidaturas abertas ao programa Taste Up
Estão abertas até 11 de outubro as candidaturas à segunda edição do programa Taste Up, que se destina a
startups até 5 anos de existência que pretendam melhorar os seus modelos de negócios.
Ver mais

Construção e indústria são os principais setores empregadores no Norte
Os setores da construção e indústria foram responsáveis por 80% dos 31 mil postos de trabalho criados na região
Norte nos primeiros três meses do ano, conclui o relatório "Norte Conjuntura" do 1º trimestre de 2019.

Ver mais
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Atualidades legais e fiscais
O Supremo e o Freguês.
No passado dia 25 de julho de 2019 foi publicado o Acórdão n.º 4/2019, do
Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que veio fixar jurisprudência
relativamente ao conceito de "consumidor” no âmbito do exercício do direito
de retenção pelo promitente-comprador relativamente ao vendedor que seja
declarado insolvente. (...) E o STJ vem concretizar a interpretação que lhe pareceu já dever resultar do AUJ
4/2014 da proteção da parte mais débil e com inferiores recursos (técnicos e financeiros), ou seja, o consumidor
que adquire (ou promete adquirir) bens para uso privado, a fim de satisfazer necessidades pessoais e familiares. E
que nessa proteção não caberá quem adquire imóveis para neles prosseguir a sua atividade profissional.
Ler artigo completo

Casos de Sucesso
ESI – Engenharia, Soluções e Inovação
A ESI é uma empresa que tem como missão a produtividade dos seus clientes,
ou seja, proporcionar aos clientes investimentos tecnológicos de última geração
altamente rentáveis, que permitem melhorar os processos produtivos, reduzir
custos de produção e aumentar a qualidade dos serviços, métodos e produtos.
Saber mais

Carvalho & Mota
Desde 1982 que a empresa Carvalho & Mota se distingue no mercado pela
qualidade da produção de janelas eficientes e estruturas metálicas complexas.
Sedeada em Vila Real, a sua procura constante pela melhoria da qualidade
traduziu-se na implementação um Sistema de Qualidade segundo a norma ISO 9001, certificada pela SGS,
tornando-se numa das primeiras empresas nacionais de caixilharias certificadas.
Saber mais
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