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

Espera-se uma contração da economia europeia de cerca de 7% este ano a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Isso deve-se aos muitos
meses de bloqueios impostos pelos governos europeus, determinados em
impedir a propagação de um vírus potencialmente letal.
Embora não haja uma recuperação acentuada à vista, como todos
desejamos, o FMI espera que a Europa cresça cerca de 4,7% no próximo
ano, com grande parte do crescimento a ocorrer no segundo semestre de
2021, à medida que mais pessoas são vacinadas contra a Covid-19, as
restrições de viagens diminuem e os empréstimos para economias mais
fragilizadas são disponibilizados do fundo de recuperação de € 750 mil
milhões da UE.
O pressuposto subjacente a muitos modelos económicos é a de que a
Europa irá atingir a imunidade de grupo até ao final do ano de 2021,
esperando-se que todas as medidas de bloqueio e controlo sanitário possam
ser suspensas até ao final do segundo trimestre.
O Banco Central Europeu (BCE), a Comissão Europeia, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Económico e o Fundo Monetário Internacional recomendam que os governos continuem estimulando os gastos ao
longo de 2021, impulsionem o investimento público e não se apressem em apertar a política fiscal até que a
produção volte a valores próximos dos de 2019.
É exatamente isso que está a acontecer no nosso país, com os alívios fiscais e as várias linhas de apoio às
empresas em execução, como é o caso do Programa APOIAR, nas suas várias vertentes. Tal como diz Christine
Lagarde, presidente do BCE, “a recuperação económica abrandou, mas não descarrilou”. É para isso que estamos
todos – empresários, gestores, instituições financeiras - a trabalhar. Focadas e determinadas, as empresas
portuguesas serão capazes de imprimir o ritmo de crescimento que o país precisa. Online, como é o caso do
Programa Discoveries, ou offline, como as exportações a crescer evidenciam. Sem descarrilamento.

Norgarante supera os 10 mil M€ de garantias no ano da
maioridade
A Norgarante em 2020 ultrapassou a fasquia dos 10 mil milhões de euros em garantias emitidas ao
longo de 18 anos de atividade. Deste modo, permitiu apoiar o emprego a mais de 345 mil pessoas e
viabilizar a contratação de um total de financiamento que supera os 3,9 milhões de euros.

Ler notícia completa

Atualidade
Abertas as candidaturas ao APOIAR Rendas

Desde o passado dia 4 de fevereiro e até estarem esgotados os 150
milhões de euros com que foi dotada, estão abertas as candidaturas à
medida APOIAR Rendas, que permite às empresas mais afetadas pelas
restrições à atividade económica impostas pelo combate à pandemia
aceder a financiamento público para pagamento de rendas comerciais.
Ler notícia completa

Guia facilita candidatura dos ENI ao APOIAR +
Simples
Os empresários em nome individual (ENI) sem contabilidade organizada
e trabalhadores a cargo têm agora disponível um “Guia de apoio ao
preenchimento do formulário de candidatura” à medida APOIAR +
Simples.
Ler notícia completa

Norte recuperou em 2020 dinâmica exportadora
A recuperação da dinâmica exportadora pré-pandemia e o aumento do
número

de

dormidas

proporcionado

pelo

turismo

interno

nos

estabelecimentos hoteleiros da região contribuíram para que a balança
comercial de bens do Norte apresentasse um excedente de 1,4 mil
milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2020.
Ler notícia completa

COTEC cria instrumento de ‘rating’ para avaliar
inovação empresarial
O Banco Português de Fomento e o Banco Europeu de Investimento são
duas das instituições que se juntaram à COTEC Portugal na criação de
um novo instrumento de ‘rating’ no nosso país, que pondera os
investimentos em inovação e relaciona os seus impactos com a
rentabilidade e robustez financeira das empresas.
Ler notícia completa

Soluções de Garantia

Soluções de financiamento com condições de crédito
mais favoráveis para apoiar o ADN do seu negócio.
Cinco linhas específicas ajustadas às atuais necessidades da sua empresa: Curto Prazo, Leasing
Imobiliário, Leasing Mobiliário, Obrigações Fiscais e Sucessão Empresarial e Incremento de Escala.

Contacte-nos e descubra a solução de garantia mútua à sua medida!

Tome nota
Região Centro com 43 M€ para Apoio à Produção Nacional
Depois da Região Norte, também as micro e pequenas empresas da Região Centro podem candidatar-se ao
Programa de Apoio à Produção Nacional, lançado pelo Governo, no final do ano passado, para estimular o

investimento produtivo de base local e reduzir a dependência económica do país face ao exterior. As candidaturas
estão abertas até 19 de março próximo.

Ler notícia completa

Programa Discoveries com edição em modo remoto
As startups com soluções inovadoras passíveis de acrescentar valor à indústria do turismo podem candidatar-se,
até ao próximo dia 7 de março, à sexta edição do Discoveries, programa de aceleração intensivo, de cinco
semanas, promovido pela Fábrica de Startups, com o apoio do Turismo de Portugal.

Ler notícia completa

Portugal 2020 ainda tem 11 mil M€ disponíveis
Portugal tem menos de três anos para aproveitar cerca de 11,1 milhões de euros que ainda tem disponíveis dos
26 mil milhões que lhe foram atribuídos pelo acordo de parceria que está na génese do Portugal 2020.

Ler notícia completa
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