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

Agosto é, por tradição, o mês de férias. O mês do ano em que o frenesim
abranda e nos concedemos mais tempo para fazer o que gostamos. Este
agosto, porém, será diferente. As empresas planeiam o resto de um ano sem
precedentes, onde nenhum modelo de gestão parece ser o ajustado. 

Como povo de marinheiros, aproveitamos a maré e quase navegamos à
bolina. Nem todos chegaremos a bom porto, mas sabemos que melhores
ventos virão. É por essa razão que os empresários portugueses não
desistem e, tal como os navegadores de outros tempos da nossa história
como povo, investem em investigação e desenvolvimento. Só em 2019,
foram 1.168 milhões de euros investidos em I&D, o que representa mais 50
por cento relativamente ao ano anterior, segundo os dados da Agência
Nacional de Inovação (ANI).

Mas isso não basta. É preciso mais, com certeza. Não podemos perder o Norte da bússola do crescimento.
Exportar, exportar e exportar, é o lema. É para isso que o Programa Internacionalizar 2030 está a ser preparado.
O objetivo é que Portugal possa atingir o equivalente a 53 por cento do PIB. É obra. 

As empresas e os empresários hão-de persistir, com certeza, e o sistema financeiro nacional também prepara o
seu contributo para um novo mapa de sucessos para a economia, com o Banco de Fomento a merecer a
aprovação da Comissão Europeia. 

Agosto vai ser quente, com certeza e isso não mudou. Desfrutemos, pois, das janelas abertas para as
oportunidades que tragam bons ventos de mudança e planeemos o Futuro que todos desejamos de bonança. 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/1-000-m-para-apoiar-tesouraria-de-micro-e-pequenas-empresas/


1.000 M€ para apoiar tesouraria de micro e pequenas
empresas 

Abriu a 5 de agosto e estará disponível até final do ano, a Linha de Apoio à Economia COVID-19 –
Micro e Pequenas Empresas. Foi dotada de 1.000 milhões de euros, abrange micro e pequenas
empresas de todos os sectores económicos e beneficia de garantia pública, sendo gerida pela SPGM,
entidade coordenadora do Sistema Português de Garantia Mútua, de que faz parte a Norgarante.

Notícia completa  
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Banco Português de Fomento operacional em outubro 

O lugar de Portugal no mapa europeu dos bancos promocionais nacionais está finalmente preenchido.
Obtidas as necessárias autorizações e aprovado o decreto-lei que corporiza um dos propósitos de
política económica constante do Programa de Estabilização Económica e Social, estão reunidas as
condições para o Banco Português de Fomento (BPF) começar a funcionar, o que deverá acontecer
ainda em outubro próximo.

Notícia completa  

Atualidade
Investimento empresarial em I&D supera os 1,16 mil
milhões em 2019 
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As empresas portuguesas investiram em investigação e desenvolvimento
(I&D) 1.168 milhões de euros em 2019, quase 50% mais do que no ano
anterior, apurou a Agência Nacional de Inovação (ANI) após ter recebido
2.316 candidaturas à última ronda do SIFIDE – Sistema de Incentivos
Fiscais à I&D Empresarial, cujo prazo encerrou no final de julho.

Ler notícia completa  

Exportações a valer 53% do PIB e IDE a crescer 4% ao
ano até 2030 

O Governo pretende voltar a fazer do aumento das exportações e da
captação de investimento estrangeiro duas alavancas fortes da
recuperação económica. Nesse sentido, elaborou o Programa
Internacionalizar 2030, em que define metas e elenca uma série de
medidas para que, até final da década, a atividade exportadora passe a
valer 53% do Produto Interno Bruto (PIB) e o ‘stock’ de investimento
direto estrangeiro (IDE) suba 4% ao ano.

Ler notícia completa  

Competitividade e internacionalização predominam
no PT2020 

Apesar de a grande maioria das candidaturas ao programa Portugal 2020
continuar a fazer-se no âmbito da competitividade e internacionalização,
a execução vai mais adiantada nos domínios temáticos do
desenvolvimento rural, com 68%, e do capital humano, com 59%.

Ler notícia completa  

Tome nota

RegioStars 2020: Vote nos finalistas portugueses até 15 de setembro!

Dois dos 25 projetos finalistas da edição 2020 dos Prémios Europeus RegioStars são portugueses. Trata-se de
uma iniciativa anual da Comissão Europeia para identificar e evidenciar as novas abordagens e melhores práticas
concretizadas nos 27 Estados-membros da UE no domínio da política de coesão.

Ver mais  
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Comissão Europeia atualiza portal “Dê a sua opinião”

Acaba de ser atualizado o portal de auscultação dos cidadãos e das organizações representativas da sociedade
civil dos 27 países da União Europeia “Dê a sua opinião”.

Ver mais  

Mais de um milhão de portugueses em teletrabalho no 2.º trimestre 

Mais de um milhão de portugueses esteve em teletrabalho no segundo trimestre do ano, o equivalente a 23,1% da
população empregada, devido à pandemia da COVID-19. Enquanto isto, mais de 600 mil não trabalharam nem no
emprego nem em casa.

Ver mais  

Apoios do IEFP transitoriamente sem verificação de dívidas

Até ao fim do ano, está suspensa a verificação de dívidas das empresas que se candidatem ou tenham ações em
curso beneficiando do apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Ver mais  
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