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Notas prévias  
Por Henrique Cruz, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante

Em 2022, a Norgarante entrará no seu 20.º ano de atividade. Tratando-se de
uma das três primeiras sociedades de garantia mútua criadas de raiz a entrar
em funcionamento em Portugal, justificará uma referência na ‘timeline’ do
sistema financeiro português. Não só pela antiguidade ou pelo volume de
garantias que contratámos nestes 19 anos, mas, principalmente, pela
dimensão e qualidade do impacto social e económico da nossa atividade no
tecido empresarial e na economia real de duas das regiões que mais
contribuem para a formação de riqueza em Portugal – o Norte e o Centro
Norte do continente. 

Apoiar o acesso ao financiamento das micro e PME nas duas regiões onde

estamos presentes, com soluções flexíveis e eficazes, faz parte da nossa
missão. Fomos crescendo suportados no apoio ao seu crescimento e ao

reforço da sua competitividade, proporcionando-lhes um leque de soluções que se foi adaptando aos ciclos
económicos – sempre tendo o acesso ao financiamento bancário como propósito maior.  

A proximidade é outra característica distintiva da forma de estar da Norgarante. Os parceiros do sistema bancário
e as empresas, sejam elas mutualistas ou não, sabem que somos vizinhos. Estamos no mesmo terreno e sempre
disponíveis para estudar qualquer necessidade, ajudar a resolver, apresentar soluções. Temos hoje uma rede de
cinco agências que cobrem praticamente todos os grandes motores de desenvolvimento das regiões Norte e
Centro.  

Só assim muitas empresas puderam aproveitar fundos comunitários e linhas de apoio, reestruturar tesourarias,
investir a juros bonificados, iniciar projetos de internacionalização, capacitar equipas de gestão e formar
trabalhadores, mudar rotinas quanto à utilização da energia e da água e procurar a diferenciação e o valor nas
patentes, na I&D e na inovação. 

Nesta caminhada e feitas as contas, apoiámos quase 65 mil entidades, somando às PME, empresários em nome
individual e às entidades do Terceiro Sector. Desde o primeiro dia de operação, em 2002, o total de investimento
apoiado ultrapassou os 19 mil milhões de euros. Foi dinheiro que ajudou a robustecer e modernizar a economia
das duas regiões mais exportadoras do país e a assegurar para cima de 894 mil postos de trabalho. Mas há muito
mais caminho para percorrer, porque as empresas irão continuar a necessitar de financiar os seus projetos e nós -



Norgarante – cá estaremos prontos a trilhar novos caminhos. 

Aproveito a oportunidade para desejar a todos Festas Felizes! 

Turismo com 150 M€ para fundo de maneio, apoio ao
investimento e garantias bancárias 

Dirigida a toda a fileira turística portuguesa, está já a ser operacionalizada pela banca e pelas

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/turismo-com-150-m-para-fundo-de-maneio-apoio-ao-investimento-e-garantias-bancarias/


sociedades de garantia mútua, como a Norgarante, a linha de crédito de 150 milhões de euros
denominada “Apoio ao Turismo 2021”. 

Ler notícia completa  

Atualidade
Turismo de Portugal lança Programa Empresas
Turismo 360 

O Turismo de Portugal lançou o Programa Empresas Turismo 360, uma
medida inscrita no Plano “Reativar o Turismo. Construir o Futuro” que
pretende colocar as empresas no centro do processo de transformação
sustentável do setor.

Ler notícia completa  

Portugal 2030: saiba como vão ser distribuídos os 23
mil milhões de euros 

O novo Acordo de Parceria Portugal 2030 a estabelecer entre Portugal e
a Comissão Europeia foi apresentado no mês de novembro pelo Ministro
do Planeamento, Nelson de Souza. O documento, que esteve em
consulta pública até 30 de novembro, estabelece as grandes prioridades
para investir os 23 mil milhões de euros de fundos do próximo quadro
comunitário entre 2021 e 2029.

Ler notícia completa  

Apoio para a viabilização de empresas alargado até
2023 

O governo prolongou até 30 de junho de 2023 o Processo Extraordinário
de Viabilização de Empresas (PEVE), um instrumento de apoio aos
operadores económicos em dificuldades devido à pandemia da covid-19.

Ler notícia completa  
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Para a AEP o futuro é 5.0 e o desafio está lançado  

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) lançou o programa Desafios 5.0, que prevê captar nas regiões Norte
e Centro do país, mais de mil jovens empreendedores e envolver empresários de referência, startups, entidades
do sistema científico e tecnológico não empresarial, administração pública, municípios e outras associações
empresariais. 

Ler notícia completa  

Empresas divididas sobre fim das moratórias e diferimento de impostos 

As empresas portuguesas estão divididas quanto ao fim das medidas de apoio que estiveram em vigor duramente
a fase pandémica, 52% concorda com o terminar das moratórias dos empréstimos bancários e 51% empresas
concordam com o fim do diferimento do IVA e retensões de IRS. 

Ler notícia completa  

Empresas do Centro ao Norte

PRADECON

"A NORGARANTE é um pilar principal do crescimento sustentado da

PRADECON." Adriano Silva, CEO

A Pradecon tem um percurso industrial reconhecido no mercado das energias renováveis, somando vários anos
de experiência neste setor de atividade. Esta empresa de Vila do Conde é especializada na conceção,
desenvolvimento, fabrico e instalação de estruturas metálicas para suporte de módulos fotovoltaicos 
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