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Garantia Mútua na Reprogramação do Portugal 2020

A reprogramação do Portugal 2020, apresentada publicamente no passado dia 10 de dezembro na
Exponor, pretende beneficiar mais as empresas que passarão a usufruir de melhores condições de
financiamento na operacionalização de investimentos que visem a inovação produtiva. 

Ver mais  

Atualidade

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-na-reprogramacao-do-portugal-2020/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-na-reprogramacao-do-portugal-2020/
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Governo anuncia 50 milhões euros com garantia
mútua para empresários regressados da Venezuela

O IAPMEI, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região
Autónoma da Madeira, a SPGM e as Sociedades de Garantia Mútua, e
os principais bancos a operar no mercado nacional criaram uma linha de
apoio específico para os empresários regressados da Venezuela.

Ler notícia completa  

Norgarante aumenta capital social e ultrapassa as 121 mil garantias

A Norgarante aumentou recentemente o seu capital social em 13,5 milhões euros, ao passar de 75
milhões para 88,5 milhões de euros. Esta operação visa dotar a Sociedade de um capital social
compatível com a sua estratégia de apoio e desenvolvimento do setor empresarial da região Norte e
Centro Norte do país.

Ler notícia completa  

Disponível Linha de 10 milhões de euros para as PME
afetadas pelo Furacão Leslie

Já é possível apresentar candidaturas na Norgarante à Linha de Crédito
para Apoio a Empresas Afetadas pelo Furacão Leslie, lançada pelo
Ministério da Economia, para apoiar as pequenas e médias empresas
afetadas pelo furacão Leslie, em outubro passado.

Ler notícia completa  

Tome nota

“ATRAIR” aprova 110 projetos e investimento de 345 milhões de euros

O sistema de incentivos “Atrair”, que foi criado no âmbito do Portugal 2020 para apoiar novos investimentos
geradores de emprego nos territórios afetados pelos incêndios de 15 de outubro de 2017, terminou o primeiro ano
de execução com 110 projetos aprovados, num investimento de 345 milhões de euros, para um apoio
correspondente de 191 milhões de euros. Segundo o Governo, o apoio superou em 105 milhões de euros o valor
inicialmente previsto e estima-se que estes novos investimentos tenha um impacto no aumento do potencial
exportador de cerca de 236 milhões de euros. Relativamente ao emprego criado, as previsões apontam para um
total de 2.164 novos postos de trabalho, dos quais 431 qualificados, nos territórios afetados pelos incêndios. 

Ver mais  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/governo-anuncia-50-milhoes-euros-com-garantia-mutua-para-empresarios-regressados-da-venezuela/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/norgarante-aumenta-capital-social-e-ultrapassa-as-121-mil-garantias/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/disponivel-linha-de-10-milhoes-de-euros-para-as-pme-afetadas-pelo-furacao-leslie/
https://www.sgeconomia.gov.pt/noticias/atrair-aprova-110-projetos-e-investimento-de-345-milhoes-de-euros.aspx
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Mais 100 milhões de euros para a capitalização das empresas

O novo programa Portugal Tech vai disponibilizar 100 milhões de euros para a capitalização das empresas
tecnológicas. Este instrumento financeiro é uma parceria do Ministério da Economia com o Fundo Europeu de
Investimento (FEI) com o objetivo de apoiar a capitalização de startups e PME portuguesas, através da seleção de
fundos de capital de risco para investir nas empresas. Em parceria com o FEI, a Instituição Financeira de
Desenvolvimento (IFD) alocará 50 milhões de euros a este programa, com esta componente a ser assegurada
pelo IAPMEI. Além deste montante global de 100 milhões de euros, o programa pretende mobilizar mais entre 40
e 100 milhões adicionais provenientes de investidores de capital de risco. Este novo programa dá continuidade à
estratégia do Governo para a capitalização das empresas permitindo a startups e PME que pretendam investir em
projetos de transferência tecnológica o acesso a um mecanismo de capitalização através de capital de risco. 

Ver mais  

Relatório Anual sobre as PME na Europa

Publicado a 20 de novembro pela Comissão Europeia, o Relatório Anual das PME Europeias 2017/2018 mostra
que, apesar do desenvolvimento dos últimos anos, Portugal permanece atrás da média europeia com a
produtividade média das PME nacionais a rondar os 22 mil euros por trabalhador, “metade da média europeia”.
Globalmente a recuperação das PME continua, e a perspetiva a nível europeu é que estas empresas continuem
crescer até 2019.  
O documento mostra que as PME representam a “espinha dorsal” da economia não-financeira da Europa,
assegurando dois terços do emprego e 56,8% do VAB, um peso que em Portugal é, ainda, mais significativo: 78%
e 68,4% respetivamente. Dos 2,7 milhões de novos postos de trabalho que deverão ser criados, em 2018 e 2019,
Portugal contribui com 144.600, um aumento de 5,7%, acima dos 2,9% de médio na Europa. Quanto ao valor
acrescentado bruto, os dados apontam para um acréscimo de 10,6% em Portugal versus os 8,7% europeus. 

Ver mais  

Processos em tribunal podem ser consultados online

Desde o final do mês de novembro é possível aceder a uma nova área da plataforma online da Justiça, que
agrega toda oferta de serviços relacionados com os tribunais, incluindo a consulta dos seus processos sem
necessidade de se deslocarem ao tribunal. Na nova área, as partes envolvidas podem aceder aos processos
judiciais, corram eles nos tribunais judiciais ou nos tribunais administrativos e fiscais. A consulta é gratuita e é
apenas obrigatório fazer a autenticação com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital. A nova Área de Serviços
Digitais dos Tribunais concentra todos os serviços eletrónicos do universo dos tribunais, enquadrados pela
Plataforma Digital da Justiça (justica.gov.pt). 

Ver mais  

Indicadores

https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Portugal-Tech.aspx
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=link&pk_campaign=spr17#annual-report
https://justica.gov.pt/
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49.325
Empresas Apoiadas

6.332 Milhões de
Euros

Garantias Emitidas
12.701 Milhões de

Euros

Investimento Apoiado

890.194
Emprego Apoiado

1.518 Milhões de
Euros

Carteira Viva

Casos de Sucesso

Liconfe 

“A NORGARANTE é um parceiro crítico de sucesso no projeto da LICONFE-
Linhas industriais SA, isto, é, a liderança ibérica no setor de fabricação de linhas
e fios de coser industriais. Assumimos que a NORGARANTE tem sido um fio
condutor, o verdadeiro FIO-DE-ARIADNE!” 

Saber mais  

Lusavouga

“LUSAVOUGA/NORGARANTE: Agora e Sempre, parceiros estratégicos!!!” 

Saber mais  

https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/helder-saldanha/
https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/rui-vicente-santos/
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Siga-nos no Linkedin e no Youtube

Se não conseguir visualizar clique aqui 

Fale connosco www.norgarante.pt

Contactos Norgarante: + 351 226 061 800 norgarante@norgarante.pt 
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