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

O ano de 2019, que agora chega ao fim, deixa-nos com notas positivas e
com perspetivas promissoras na economia, muito embora o Mundo tenha
entrado em modo de alerta vermelho, no que diz respeito ao ambiente.
Em Portugal, as PME, que desempenharam um papel fundamental na
recuperação económica, foram responsáveis pela criação de 77% dos
postos de trabalho, com os seus volumes de negócio a crescerem cerca de
70%. Muitas destas PME são empresas de origem familiar e estão otimistas
relativamente ao futuro. Na Norgarante continuaremos a prestar um serviço
de excelência para garantir que este otimismo se traduza em crescimento.
Em 2019, olhámos para as necessidades das PME e garantimos que estas
pudessem continuar a fazer um caminho de sucesso sustentável, quer
económico, quer social e ambiental. Atentos à atual situação, o Parlamento
Europeu decretou emergência na adoção de medidas em prol do ambiente.
Os empresários portugueses têm demonstrado ser capazes de encontrar
soluções que contribuem para diminuir de forma drástica, ou até eliminar, as emissões de gases causadores do
efeito de estufa. Com 2019 a bater o recorde de investimento no setor tecnológico em Portugal, estamos certos de
que o Futuro será ecossustentável. Um país verde numa Europa a liderar a mudança de políticas económicas e
ambientais em clima de paz.
Em tempo de celebração,desejo a todos os nossos mutualistas e parceiros umas Boas Festas.

Atualidade
PME são essenciais na recuperação da economia
portuguesa e europeia

O relatório da Comissão Europeia concluiu que as PME tiveram um papel
essencial na recuperação económica de Portugal depois da crise
financeira ao nível do valor acrescentado, que entre 2014 e 2018
aumentou 27%, acima dos valores pré-crise. Um outro estudo sobre as
PME na Europa conclui que estas organizações apesar de viverem em
“tempos difíceis” estão “firmes e otimistas”. Em Portugal 70% das
empresas afirmaram que o volume de negócios aumentou face ao ano
anterior.
Ler notícia completa

2019 bateu recorde de investimento no sector
tecnológico em Portugal
O ano de 2019 registou um recorde de investimento, na ordem dos 141
milhões de euros, no setor tecnológico em Portugal, segundo o relatório
“Estado da Tecnologia Europeia 2019”, da Atomico, em parceria com a
Slush e a Orrick. O estudo destaca ainda “mais um ano recorde para a
tecnologia europeia”. O relatório refere ainda que o país está a crescer
como um centro "deep tech".
Ler notícia completa

Parlamento Europeu declarou emergência climática e
ambiental
O Parlamento Europeu declarou emergência climática e ambiental,
estabelecendo que a União Europeia deve reduzir as emissões líquidas
de gases em 55% até 2030 com vista a atingir o nível de emissões zero
até 2050.
O Parlamento Europeu defende que “é fundamental tomar medidas
imediatas e ambiciosas para limitar o aquecimento global a 1,5°C e evitar
uma perda maciça de biodiversidade”.
Ler notícia completa

Procura interna é o principal desafio das empresas
europeias em 2020

O estudo “European Economic Survey 2020” (EES2020), da
Eurochambers, realizado junto de 53 000 empresas de 28 países da
Europa, conclui que a principal preocupação das empresas para 2020 é o
comportamento da procura interna. Em Portugal, as empresas apontam
como principais desafios as vendas no mercado nacional, as exportações
e a falta de mão-de-obra qualificada.
Ler notícia completa

Tome nota
“Shop in Porto” é a plataforma online e app que promove o comércio da cidade
A Câmara do Porto apresentou a plataforma online e app móvel “Shop in Porto", que tem a finalidade de promover
o comércio tradicional da cidade. Esta plataforma agregará todas as lojas de tradição da cidade, promoções
diárias, eventos, entre outras informações. Terá igualmente disponível um sistema de classificação, sendo que as
lojas melhor avaliadas ficarão em destaque no website.
Ver mais

Estado aprova investimento superior a 68 milhões de euros e criação de 610
empregos
Foram aprovados em Conselho de Ministros 4 contratos de investimento entre o Estado português e as
sociedades comerciais: Panpor – Produtos Alimentares, Hutchinson Borrachas de Portugal, Eurostyle Systems
Portugal – Indústria de Plásticos e de Borracha e Bosch Termotecnologia. O investimento global é superior a 68
milhões de euros e estima-se a criação de 610 novos postos de trabalho até 2022 e a manutenção de 2200.
Ver mais

Confiança dos Consumidores aumenta
O indicador de confiança dos Consumidores aumentou em novembro, após ter diminuído ligeiramente no mês
anterior, retomando o movimento ascendente observado desde abril.
Ver mais

Base dados para combater fraude no IVA
A União Europeia vai ter uma megabase de dados com informação detalhada sobre as compras online
transfronteiriças que se realizam no espaço europeu para combater a fraude no IVA nas compras online.

Ver mais

Desafio Digital para PME e Startups
Decorre até 28 de fevereiro de 2020 o prazo para submissão de candidaturas ao Digital Innovation Challenge for
Europe’s SMEs and Startups.
Ver mais
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100 milhões de euros destinado a fomentar a competitividade e a produtividade empresarial através
do financiamento de processos de concentração e de aumento de escala das empresas, e processos
de sucessão e de aquisição de empresas.
Saber mais
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