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

2020 promete ser um ano de grandes mudanças, na Europa e no Mundo.
Desde logo, com a saída formal do Reino Unido, a União Europeia passa a
contar com 27 Estados e muitas incertezas sobre as implicações desta
saída, com as negociações a decorrer sobre temas que importam a todos e
que, necessariamente, terão de ficar concluídas até ao final deste ano.
Portugal será um dos países implicados nas alterações económicas que irão
resultar desta saída. 
Mas o Brexit, pelo menos para já, parece ter passado a segundo plano com
o surgimento de um vírus na cidade chinesa de Wuhan que rapidamente se
espalhou pelo mundo. Com uma população superior a 11 milhões, Wuhan é
um dos principais centros de comércio da China. A Organização Mundial da
Saúde declarou emergência global, tendo-se já deslocado à China uma
equipa de especialistas para ajudar na investigação da epidemia. Prevenção
e coordenação de esforços entre países parece ser absolutamente crucial. 

A coordenação de esforços que será igualmente importante para garantir a sustentabilidade da economia, num
planeta onde as alterações climáticas se revelam incontornáveis, foi uma das questões debatidas na Conferência
de Davos, que decorreu em janeiro. Há muito para fazer e o tempo urge. 
Para as empresas portuguesas que planeiam investimentos, o Governo anunciou 507,9 milhões de euros para o
novo conjunto de Avisos do Portugal 2020, sendo que os territórios de baixa densidade terão programas
dedicados. 
Por fim, importa referir a segunda e última Conferência de Negócios NGT que decorreu em Braga, sobre a
Economia Digital e Competitividade. Quem esteve connosco na tarde do dia 29 de janeiro teve a oportunidade de
ouvir Nadim Habib, Gaspar D’Orey e André Fonseca Ferreira, e conhecer exemplos de como a inovação e a
partilha de experiências podem acrescentar valor às empresas. O nosso sincero agradecimento a todos os
oradores e participantes que contribuíram para o sucesso deste evento sobre um tema atual e de grande impacto
para as empresas.



Cliente foi o protagonista na Conferência NGT em Braga 

São cinco os fatores essenciais para o sucesso da transformação digital na maioria das empresas
portuguesas: organização, planeamento, otimização do talento, produtividade e foco total no cliente.
Foi com esta certeza que, no passado dia 29 de janeiro, saíram do pequeno auditório do Altice Forum
Braga as mais de duas centenas de empresários e gestores que participaram na segunda sessão das
Conferências de Negócios NGT – Negócios, Gestão e Tecnologia sobre “Economia digital e a
Competitividade do futuro”, que ali decorreu, por iniciativa da Norgarante. 

Ver mais  

Atualidade
Brexit: segundo “round” é decisivo para as empresas 

No dia 31 de janeiro de 2020 a União Europeia despediu-se do Reino
Unido. O Brexit tornou-se finalmente realidade, depois de quatro anos de
impasse. No entanto, as consequências para as empresas ainda são
uma incógnita, e só, em 2021, se terá a verdadeira noção das
implicações para a economia da União.

Ler notícia completa  
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União Europeia determina 30 anos para combater as
alterações climáticas 

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, deu a
conhecer, no Fórum Económico Mundial de Davos, o Pacto Ecológico
Europeu, que tem como objetivo descarbonizar a Europa nos próximos
30 anos e assim combater as alterações climáticas.

Ler notícia completa  

Epidemia de Coronavírus faz estagnar economia
mundial 

A consultora londrina Capital Economics estima que o surto de
coronavírus deverá fazer estagnar a economia mundial no primeiro
trimestre do ano e provocar perdas da ordem dos 256 mil milhões de
euros.

Ler notícia completa  

Exportações da região Norte crescem 

No 3º trimestre de 2019, as exportações de bens da Região do Norte
aumentaram 3,2%, em termos homólogos, invertendo a tendência de
queda observada no 2º trimestre de 2019 (-1,7%), revela o boletim
trimestral da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N) "Norte conjuntura”.

Ler notícia completa  

Tome nota

Abertos 12 concursos aos sistemas de incentivos do Portugal 2020 

Desde 5 de fevereiro, estão abertos 12 novos concursos aos sistemas de incentivos do Portugal 2020, que, no
total, se traduzem em 507,9 milhões de euros de apoio ao investimento empresarial, conforme realçou o ministro
de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, numa sessão pública que teve lugar na
Exponor, em Matosinhos, nesse mesmo dia. 

Ver mais  
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PME Líder 2019 atribuído a 8 557 PME 

O IAPMEI divulgou a lista de empresas distinguidas com o estatuto PME Líder 2019. O IAPMEI, em parceria com
o Turismo de Portugal, os bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua, distinguiu 8 557 empresas, com
base nos seus níveis de solidez e de desempenho económico-financeiro. As PME Líder 2019 apresentam valores
de volume de negócios superiores a 36 mil M€, sendo responsáveis por 291 mil postos de trabalho e cerca de 7
mil M€ de exportações, mais 6,6% que no ano anterior. Geograficamente os distritos de Porto, Braga e Aveiro
concentram 40,4% das empresas com o estatuto: Porto (19,2%), Lisboa (19,1%), Braga (10,8%), Aveiro (10,4%),
Leiria (7,8%) e Faro (5,3%). 

Ver mais  

Investimento estrangeiro cresceu 9,2% e atingiu 1,17 mil milhões de euros em 2019 

A AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, adiantou que, em 2019, o investimento
estrangeiro contratualizado atingiu um novo máximo. Ao todo, Portugal captou 80 novos projetos a nível mundial,
num investimento de 1,17 mil milhões de euros, que permitiu a criação de mais 7.245 empregos. Em relação a
2018, o investimento empresarial privado em Portugal aumentou 9,2%. Segundo o Inquérito de Conjuntura ao
Investimento de outubro de 2019 o investimento empresarial em termos nominais deverá apresentar um
crescimento de 3,6% em 2020. 

Ver mais  

Automatização nas lojas físicas atrai os consumidores 

O estudo “Smart Stores – Rebooting the retail store through in-store automation”, revela que a maioria dos
consumidores (59%) que já visitou lojas físicas que dispõem de tecnologias de automatização, está pronta para
abandonar as lojas que não estejam equipadas com estas tecnologias, preferindo as primeiras (68% dos
inquiridos com idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos - Geração Y). 

Ver mais  

Indicadores

https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/PME-Lider-IAPMEI-atribui-estatuto-a-mais-de-8-50.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7B9E3D8764-624D-4D67-A266-6AD498A60FDA%7D
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Soluções de Garantia

Linha Apoio a Empresas com Exposição ao Brexit 

Minimizar o impacto do Brexit nas empresas portuguesas que tenham o Reino Unido como um dos
principais parceiros comerciais, apoiando operações para necessidades de financiamento ou fundo de
maneio relacionadas com estratégias de resposta ao Brexit.

https://www.norgarante.pt/pt/institucional/evolucao-da-atividade/


Saber mais  

Casos de Sucesso

Sermec II

A Sermec II é uma empresa sedeada na Maia, com mais de 60 anos de
experiência e certificada com ISO 9001:2015, que integra o grupo Sermec, especializada em metalomecânica de
precisão com capacidade para a conceção, fabrico e comercialização de ferramentas e peças de alta precisão. 

Saber mais  

Humberpeças

Com mais de 30 anos de existência, a Humberpeças é uma empresa familiar
especializada na distribuição e comercialização de peças e componentes automóveis. Com uma forte cultura de
proximidade ao cliente está presente em sete pontos de venda nas regiões de Aveiro e Porto. 

Saber mais  
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