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

O que temos vindo a assistir em termos de resposta empresarial à pandemia
dá espaço ao otimismo. Existe potencial para aumentar a produtividade
europeia, pelo menos na próxima meia década. O impulso pode ser
temporário, mas, mesmo assim, puxará as economias para níveis de
produção mais elevados, com algumas empresas, em particular as maiores,
prontas para comprometer recursos substanciais nesse esforço, como
apontam os estudos de uma das maiores consultoras do mundo.
Ainda que, do ponto de vista das empresas, a procura não tenha atingindo
os níveis que todos desejam, a verdade é que os números do INE são
positivos, com as previsões a apontar para o crescimento das exportações
em mais de sete pontos percentuais, em 2021. É um sinal positivo e de
esperança. É um sinal de que a resiliência das empresas portuguesas
poderá, a muito breve prazo, começar a dar frutos.
A pandemia parece estar a provocar uma reação do lado da oferta, enquanto do lado da procura se verificam
novos comportamentos de consumo. Deste modo, a ousadia e a velocidade com que empresas e governos
responderam a esta situação estão mais alinhadas com o surgimento de uma nova mentalidade global que está
mais orientada para as questões de sustentabilidade. Esperamos assim por um novo capítulo na História mundial,
caracterizado por uma ação coletiva, concertada, capaz de gerar uma recuperação ampla, justa e sustentável.

Norgarante ultrapassa as 63 mil empresas apoiadas
Num percurso de quase duas décadas, a Norgarante apoiou a atividade e a manutenção do emprego
de 63.178 micro, pequenas e médias empresas da região Norte e Centro Norte, tendo emitido 162 mil
garantias bancárias, com um montante de 10,4 mil milhões de euros. O financiamento às empresas e
à economia nacional, garantido através da Norgarante, foi de 17,9 mil milhões de euros, enquanto o
investimento apoiado superou os 18,8 mil milhões de euros o que permitiu garantir a manutenção de
mais de 890 mil postos de trabalho.

Ler notícia completa

Atualidade
Estado assinou quatro contratos e empresas têm
vontade de investir mais em 2021

Até julho deste ano, o Estado português já assegurou quatro contratos de
investimento com grupo privados, o que levou o primeiro-ministro,
António Costa, a afirmar que “no primeiro trimestre de 2021, tivemos o
melhor trimestre de sempre de investimento empresarial em Portugal,
desde o início da série, em 1999”.
Ler notícia completa

Programas Retomar e Reforçar fundamentais no fim
das moratórias
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza
Vieira, defendeu a importância dos programas Retomar - dirigido ao
crédito em moratória - e Reforçar, que consiste num “incentivo à
capitalização de micro e pequenas empresas”, na retoma económica,
nomeadamente, através do apoio que proporciona às micro e pequenas
empresas.
Ler notícia completa

Exportadoras confiantes admitem aumento de 7% das
vendas
As empresas exportadoras estão confiantes e estimam que este ano as
exportações de bens deverão aumentar 7,2%. O segundo “Inquérito
sobre Perspetivas de Exportação de Bens (IPEB)”, realizado em maio
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revê em alta (mais 2.3 pontos
percentuais) as expectativas das empresas face às previsões de
novembro de 2020.
Ler notícia completa

Transformação digital: Portugal no grupo dos “fortes”
da União Europeia
O estudo publicado pelo Banco Europeu de Investimento sobre a
Digitalização, conclui que a Europa está atrasada em relação aos EUA no
processo de transformação digital e alerta para a necessidade a “União
Europeia abraçar rapidamente o potencial das tecnologias digitais”.
Portugal situa-se no grupo dos países da UE que tem apostado em
aumentar a sua intensidade digital e infraestrutura digital.

Ler notícia completa

Soluções de Garantia

Financiamento com garantia mútua para o setor do
Turismo
Linha de crédito com as melhores condições para o apoio ao investimento na criação ou na
requalificação de empreendimentos e estabelecimentos com interesse para o turismo, podendo
financiar serviço de dívida existente de curto e médio prazo, agora também garantias para a
realização de eventos com interesse para o turismo.

Contacte-nos e saiba como pode se pode candidatar

Tome nota
Crescimento histórico do PIB no segundo trimestre
O PIB cresceu 15,5% no segundo trimestre do ano, tratando-se, segundo a estimativa rápida para a evolução do
PIB, do Instituto Nacional de Estatística (INE), do “maior crescimento homólogo num trimestre desde pelo menos

1996, ano em que começa a atual série histórica do INE”. Face ao primeiro trimestre deste ano, o aumento foi de
4,9%.

Ler notícia completa

Economia circular já rola
Os apoios para projetos de Economia Circular já são conhecidos e estendem-se, pelo menos, até 2030 através do
PT2020 e do Next Generation EU.

Ler notícia completa

Construção e habitação resilientes na pandemia
O último destaque do Instituto Nacional de Estatística (INE), das “Estatísticas da Construção e Habitação – 2020”
inclui um capítulo que avalia o comportamento da atividade da construção entre março de 2020 e fevereiro de
2021, um período de um ano afetado pela pandemia Covid-19.

Ler notícia completa

Empresas do Centro ao Norte
Transportes S. Luís
“A Transportes S. Luis, Lda. vê a Norgarante como uma ferramenta
importante para alavancar o negócio.”
André Sousa, sócio

A Transportes S. Luís, Lda. dispõe dos mais diversos serviços de transporte de mercadorias como terraplanagem,
transportes de betuminoso, articulados, transporte de contentores marítimos, materiais paletizados, serviços com
camião grua e transporte de ADR, ou seja, cargas perigosas. A partir de Paredes gere uma frota de 100 veículos
equipados com unidades que via GPS enviam informações sobre o trânsito da mercadoria.
Saiba mais aqui ➤
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