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

Na era da hiperconetividade, é pela inovação e pela competitividade que
Portugal poderá manter o rumo do desenvolvimento sustentável, com as
políticas públicas, sistema financeiro, economia real e sistema científico e
tecnológico alinhados no mesmo propósito.

Propósito é, segundo alguns analistas internacionais, um dos quatro P’s
que integram o naipe de desafios para as PME neste ano de 2023.
Propósito, no sentido do esforço continuado para aportar valor e consolidar

marcas, produtos e instituições numa Era onde a digitalização elimina
fronteiras, a par dos P’s de pessoas, preços e, claro está, de produtividade.

A digitalização assume-se como o motor das transformações que as
empresas precisam de fazer para consolidar o seu propósito, sem descurar a capacitação dos seus colaboradores
e o investimento necessário para a retenção de talento. Pode até parecer um paradoxo na era da digitalização,
mas comprova-se que as pessoas são, sem margem para dúvidas, um ativo crítico para o sucesso das empresas.
O desafio superlativo que as empresas enfrentam no dealbar deste ano é, porém, a capacidade do controlar o P
de preços, por forma a que os seus propósitos económicos não sejam afetados. A escalada dos preços da cadeia
de fornecimento, a par da sempre complicada gestão que resulta da globalização, da cada vez mais rápida
mudança de preferências e crescente exigência do mercado, requer das empresas uma grande capacidade de
controlo para redução de riscos e de custos por forma a que os índices de produtividade possam aumentar.

A Norgarante está consciente dos desafios que as PME enfrentam e acompanha as tendências e as
transformações a que as empresas se encontram sujeitas, e sabe que estar mais próximo de empresários e
gestores faz toda a diferença, razão pela qual investimos nas nossas delegações e no reforço da nossa equipa.
Não importa de onde a empresa é e os desafios que enfrenta, importa é que a empresa saiba o que a Norgarante
pode fazer por ela.



Nova linha de Apoio ao Aumento dos Custos de
Produção

A nova Linha de Apoio ao Aumento dos Custos de Produção encontra-se disponível desde o início de
janeiro para apoiar as empresas a combater o aumento dos preços da energia e mitigar os efeitos da
inflação.

Ler notícia completa  

Atualidade
Bruxelas propõe o uso dos PRR: Isenções fiscais aos
investimentos em tecnologias verdes

A Comissão Europeia quer que os Estados-membros utilizem parte dos
fundos de recuperação para financiar isenções fiscais dirigidas a
investimentos em tecnologias verdes, como parte da resposta europeia
às subvenções adotadas por potências como China e Estados Unidos.

Ler notícia completa  
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Novas recomendações sobre segurança em
ciberataques

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) emitiu orientações
às empresas sobre medidas de segurança a adotar para minimizar
consequências para os direitos das pessoas em caso de ciberataque.

Ler notícia completa  

Apostar na saúde mental pode aumentar em 30% a
produtividade nas empresas

Os problemas relacionados com stress e saúde mental dos
trabalhadores, que resultam em absentismo, presentismo e quebras de

produtividade, estão a custar às empresas portuguesas até 5,3 mil
milhões de euros por ano.

Ler notícia completa  

Soluções de financiamento

 PRR e Garantia Mútua: Soluções de
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financiamento para empresas mais
sustentáveis

A Linha de Crédito para a Descarbonização e Economia Circular
pode ser contratada em simultâneo com os apoios do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR) para a descarbonização da
indústria. A linha da garantia mútua tem 100 milhões de euros para
ajudar as empresas a ser mais sustentáveis e vai ao encontro do
aviso do PRR que prevê apoios ao investimento para a neutralidade
carbónica nas empresas.

Saiba mais aqui ➤
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