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“Linha Capitalizar Mais – Novo SI Inovação” apresentada
no Ciclo de sessões 2IN do IAPMEI
Decorreu de 28 de janeiro a 8 de fevereiro um roadshow de 13 sessões informativas 2IN –
Investimento na Inovação, organizada pelo IAPMEI em parceria com entidades locais, com o apoio e
participação do Sistema Nacional de Garantia Mútua, dos Programas Operacionais Regionais do
Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e do Algarve e do Compete, que percorreu o país de Norte a Sul.
Este roadshow teve como principal objetivo informar sobre a promoção do investimento empresarial
inovador, aproveitando, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, o relançamento do Sistema de
Incentivos à Inovação, na lógica de financiamento híbrido (incentivo não reembolsável mais
reembolsável suportado por instrumento financeiro).
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Ver mais

Atualidade
Relatório da OCDE refere bom desempenho da
economia do País alertando para desafios
O mais recente Estudo Económico da OCDE sobre Portugal revela que
as condições económicas em Portugal melhoraram significativamente
nos últimos anos, com o PIB a regressar aos níveis anteriores à crise. O
estudo refere também uma diminuição na taxa de desemprego e uma
economia impulsionada por novos investimentos e pelo consumo interno.
Em consonância com este progresso, prevê-se um crescimento do PIB
para 2019 e 2020 de 2,1% e 1,9%, respetivamente.
Ler notícia completa

Banco de Portugal publica Estudo sobre o Dinamismo
Empresarial em Portugal
Em 2017, desenvolveram a sua atividade em Portugal, cerca de 430 mil
empresas não financeiras, representando mais 7% que em 2013, este
aumento foi justificado pela evolução das microempresas, que
apresentaram um crescimento acumulado de 6,3%, nesse período. A
conclusão é do Estudo da Central de Balanços do Banco de Portugal
sobre a Análise do dinamismo empresarial em Portugal, publicado este
mês.
Ler notícia completa

Expansão do Porto de Leixões avança com
investimento de 43,4 milhões de euros
A Yilport Leixões apresentou o plano para a expansão do terminal sul do
Porto de Leixões que engloba um investimento superior a 43 milhões de
euros e marca o início da reconversão da principal infraestrutura portuária
da região Norte.
Ler notícia completa
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Tome nota
Portugal vai manter convergência face à zona euro em 2019 e 2020
Nas suas Previsões de Inverno, a Comissão Europeia estima que a economia portuguesa cresça 1,7% nos
próximos dois anos, acima da previsão para a zona euro de 1,3% em 2019 e 1,6% em 2020. Com esta previsão
para o crescimento do PIB português, em 2019 e em 2020, Portugal vai dar continuidade à tendência de
convergência face à zona euro. Relativamente a Portugal, as Previsões de Inverno apontam como fatores de
crescimento do PIB o crescimento moderado da procura externa e, por essa via, das exportações, a dinâmica
positiva do consumo privado e a aceleração do investimento. Estes fatores destaca o relatório da CE deverão
apoiar o crescimento no curto prazo e fazer com que Portugal dê continuidade a uma trajetória de convergência
com a Europa.
Ver mais

Governo apresenta novo portal de serviços públicos: o ePortugal
O ePortugal veio substituir o antigo Portal do Cidadão, passando a agregar todos os serviços dedicados a
cidadãos e empresas, que se encontravam no Portal do Cidadão e no Balcão do Empreendedor. Da
responsabilidade da Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA), o ePortugal tem como objetivo
facilitar as interações entre cidadãos e empresas e o Estado, tornando-as mais claras e simples.
Ver mais

BREXIT | Toda a informação que precisa para a sua empresa
O IAPMEI, através dos seus Centros de Apoio Empresarial, distribuídos por 12 distritos do país, em colaboração
com a Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), disponibiliza apoio especializado e em proximidade às
PME que tenham relações comerciais com o Reino Unido. Para um melhor enquadramento sobre o conjunto de
alterações em perspetiva, poderá encontrar no documento O BREXIT e Portugal - quais os cenários possíveis
para as empresas portuguesas, elaborado pela DGAE, informações sobre o Brexit e esclarecimentos sobre os
impactos que resultarão deste processo para as empresas portuguesas. Consulte também o Plano de Preparação
e de Contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia, aprovado no passado dia 17 de janeiro em
Conselho de Ministros.
Ver mais

IFRRU 2020 fecha o ano 2018 com 265 candidaturas
O IFRRU2020 - Instrumento financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana, fechou o ano de 2018 com 265
candidaturas, que representam uma intenção de investimento de 733 milhões de euros para a Reabilitação de
Edifícios e a melhoria do seu Desempenho Energético. Para garantir com condições mais favoráveis, os
empréstimos concedidos pelas instituições de crédito selecionadas no âmbito do IFRRU 2020, a Garantia Mútua
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disponibiliza a Linha de Crédito IFRRU 2020 com Garantia Mútua.
Ver mais

Modelos de tratamento de dados disponíveis na CNPD
A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) tem disponíveis na sua página na internet dois modelos, um
para o registo de atividades de tratamento para responsáveis pelos tratamentos, e outro para subcontratantes, em
linha com o exigido pelo artigo 30.º do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). O objetivo é apoiar as empresas no
cumprimento de uma obrigação fundamental do RGPD, a qual permite fazer um levantamento dos tratamentos de
dados pessoais realizados em cada organização, e, subsequentemente, adotar as medidas adequadas para cada
tipo de tratamento de dados.
Ver mais

Soluções de Garantia

Linha Capitalizar Turismo 2018/2019
130 milhões de euros para apoiar o investimento das pequenas e médias empresas do setor, na
criação e requalificação de projetos turísticos.
Saber mais

https://www.spgm.pt/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=92
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Casos de Sucesso
LUCIOS // Grupo Azevedo’s
Fundada em 1943, pelas mãos do Mestre Lúcio Azevedo, desde cedo a Lucios
se tornou numa empresa de referência no setor da construção civil em Portugal
e hoje com mais de 7 décadas de história, a Lucios é uma das maiores
empresas do sector no nosso país.
Saber mais

Mitjavila
O grupo francês Mitjavila criado em 1970 é líder europeu no desenvolvimento e
produção de sistemas de alumínio para cortinas, tendas, toldos, persianas e
pérgolas para as áreas da restauração, habitação e jardim.
Saber mais
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