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

Com 2022 a chegar ao fim pode dizer-se que este foi um ano em que as
empresas portuguesas tiveram muitos e relevantes desafios para gerir –
desde logo o aumento do custo das matérias-primas e da energia, bem como
os problemas da disrupção das cadeias de fornecimento, mercê de uma
guerra que ninguém deseja, mas cujo fim ainda não se avista -, mas também
muitos motivos para celebrar, com a economia portuguesa a crescer acima
da Zona Euro, alcançando 6,6%, segundo a Comissão Europeia. Num
mundo cheio de desafios, ganha quem antecipa cenários, quem se prepara

para as tendências do mundo dos negócios, quem está um passo – ou mais!
– à frente.

O ano de 2022 foi também um ano de celebração para a Norgarante.
Celebramos 20 anos e a nossa contribuição para garantir o futuro das empresas portuguesas. Celebramos a
capacidade de antecipar as tendências. Ao longo de duas décadas, em encontros presenciais, sempre com a
preocupação de percorrer a região Norte e Centro Norte, a Norgarante propôs aos empresários e gestores o
debate sobre grandes temas de um mundo em constante mudança, antecipando assim as alterações do rumo da
economia e o que isso implicava para as empresas.

Foi por essa razão que em 2016 a Norgarante levou a debate a profunda mudança da indústria para uma versão
4.0, impulsionada pelas tecnologias inovadoras que causam efeitos profundos, quer nos sistemas de produção
quer nos modelos de negócio. Em 2018, a capacidade de prevenir ataques cibernéticos, deixando para o ano
seguinte, 2019, a reflexão sobre os contornos da economia digital. Até parecia prenúncio, já que em 2020, foi
justamente a capacidade das empresas se adaptarem às plataformas digitais que lhes garantiu a sobrevivência
por entre as restrições impostas pelas medidas de prevenção da pandemia COVID-19. Isto e a capacidade das
empresas para gerir as cadeias de fornecimento, controlando os danos de uma inflação fustigadora. Ainda que
durante dois anos os encontros de negócio da Norgarante não pudessem acontecer, a verdade é que o mundo
não parou. Os governos, as instituições, as empresas e os cidadãos tomaram consciência da real importância de
garantir a sustentabilidade do Planeta Azul que todos desejamos que seja mais verde. Sensibilizar as empresas
para as questões da sustentabilidade, antecipando a tendência crescentemente regulatória por parte da União

Europeia, impunha-se. Foi esse o grande propósito do RoadShow da Competividade – Descarbonizar para
Competir, projeto que a Norgarante pôs em marcha ao longo de 2022, tendo a AEP como sua parceira.



Em 20 anos, foram vários os desafios que as empresas conseguiram vencer. Uma história de sucesso que a
Norgarante sempre quis e quer partilhar, garantindo um Futuro onde as empresas tenham a capacidade de gerir o
negócio, fazendo-o crescer, sem perder de vista valores fundamentais como a inovação, a responsabilidade, a
qualidade, a sustentabilidade, a integridade e o sonho e paixão de todos os seres humanos quem nelas
trabalham.

Termino com os meus votos de Festas Felizes e um ano 2023 cheio de desafios e conquistas.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/roadshow-da-competitividade-norgarante-leva-a-descarbonizacao-ao-debate/


Roadshow da Competitividade: Norgarante leva a
Descarbonização ao Debate

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) acolheu, no passado dia 29 de novembro,
a última sessão do Roadshow da Competitividade – Descarbonizar para Competir, uma iniciativa da
Norgarante em parceria com a AEP – Associação Empresarial de Portugal.

Ler notícia completa  

Atualidade
Novos apoios à energia para as empresas

Em 2023 as empresas portuguesas poderão contar com o reforço nos

apoios à energia com apoios extraordinários aos preços da eletricidade e
ao custo do gás natural, assim como uma nova Linha de crédito com
garantia para Apoio ao Aumento dos Custos de Produção.

Ler notícia completa  

Distritos do Porto, Braga e Aveiro concentram PME
Excelência

O IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, o Sistema Nacional
de Garantia Mútua e os principais bancos portugueses, apresentou no
passado dia 14 de dezembro as empresas PME Excelência 2021, numa
cerimónia que teve lugar na ExpoSalão, na Batalha, que contou com a
presença do Ministro da Economia e do Mar, do Secretário de Estado da
Economia e do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

Ler notícia completa  

Descarbonização - O repto de salvar o planeta sem
comprometer a economia

A descarbonização é um caminho sem retorno e as indústrias de todos os
setores e de todo o mundo estão cientes que não há outra solução para
manter o planeta vivo que não seja a diminuição da emissão de gases.

Ler notícia completa  
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Soluções de Garantia

Linha de crédito com garantia para apoiar o financiamento dos seus projetos de eficiência energética e
economia circular:

✅ montante de financiamento até 2 000 000 de euros

✅ investimentos para substituir equipamentos por outros mais eficientes, para fontes de energia renováveis para
autoconsumo e para implementação de estratégias circulares

✅ para empresas do setor do turismo são elegíveis as intervenções na envolvente opaca e envidraçada dos
edifícios, com o objetivo de reforçar o isolamento térmico e melhorar a eficiência energética

✅ comissões e juros binificados
Todas as empresas com projetos aprovados pelo Fundo Ambiental não necessitam de apresentar relatório técnico.

Tome nota

Candidaturas aos Vouchers para as Startups: Novos Produtos Verdes e Digitais a
partir de 25 de novembro

https://www.norgarante.pt/pt/catalogo/linha-para-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://www.norgarante.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=300


As candidaturas aos Vouchers para as Startups: Novos Produtos Verdes e Digitais podem ser feitas via Balcão
dos Fundos, a partir de 25 de novembro. A iniciativa, ao abrigo da Componente C16 do PRR, conta com um
investimento global de 90 milhões de euros, a atribuir através de 3000 Vouchers até 2025.

Ler notícia completa  

Governo vai alterar o Sistema de Incentivos fiscais à Investigação e
Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE)

O Governo vai acabar com os benefícios fiscais ao investimento indireto em I&D nas empresas, ou seja, aquele
que é feito através de fundos de investimento e de empresas que compram unidades de participação nesses
fundos.

Ler notícia completa  

Compete 2020 abre concurso para promover as exportações e a internacionalização
das PME

Até 30 de dezembro de 2022 estão abertas as candidaturas a uma nova fase do Sistema de Incentivos
Internacionalização das PME.

Ler notícia completa  

Candidaturas à Medida Compromisso Emprego Sustentável terminam a 30 de
dezembro

A Medida Compromisso Emprego Sustentável, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem as
candidaturas abertas até 30 de dezembro.

Ler notícia completa  
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