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PARABÉNS ÀS EMPRESAS PME EXCELÊNCIA 2017!
Nesta edição, o destaque vai para as empresas líderes e excelentes, que foram
distinguidas pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal com o estatuto PME
Excelência 2017. Este selo de reputação constitui um fator de diferenciação e
uma garantia da solidez das empresas.
A Norgarante, que apoiou e esteve presente na cerimónia, como todas as
entidades do Sistema Nacional de Garantia Mútua, congratula todas as empresas
que foram reconhecidas com mérito pelo seu desempenho excecional e
contributo ativo em prol da economia e do emprego. É com orgulho que
apoiamos e continuaremos a apoiar a excelência das empresas portuguesas,
facilitando o acesso ao crédito e o cumprimento de responsabilidades
contratuais, nas melhores condições.
Aproveitámos este evento para apresentar a nova imagem da Norgarante e de
todas as entidades do Sistema Nacional de Garantia Mútua. Uma imagem
renovada que acompanha a evolução do mercado, reforçando a confiança e a
notoriedade, e continuando a ser uma referência junto dos nossos clientes e
parceiros, pois juntos multiplicamos valor para a economia portuguesa.
Importa ainda referir a abertura de novas linhas de crédito, como o IFRRU2020,
e os anúncios, do atual executivo, sobre o reforço esperado das linhas de crédito
para as empresas.
Parabéns às PME Excelência 2017!
Teresa Duarte
Presidente da Comissão Executiva

1

GARANTIA MÚTUA NA CERIMÓNIA PME EXCELÊNCIA 2017
As Sociedades do Sistema Nacional da Garantia Mútua – SPGM,
Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante – foram parceiras do
IAPMEI e do Turismo de Portugal na cerimónia PME Excelência 2017,
que decorreu no passado dia 20 de fevereiro em Gondomar.
O estatuto PME Excelência 2017 foi atribuído a 1.947 organizações,
que foram avaliadas pelos seus indicadores de solidez financeira e
desempenho económico e que, durante um ano, vão usar este selo
que lhes confere notoriedade e mostra o reconhecimento do seu
mérito e contributo para os resultados da economia nacional.
A maioria das PME distinguidas localizam-se nas regiões Norte e
Centro do país, sendo o Distrito do Porto aquele em que se encontra
o maior número de PME às quais foi atribuído este selo (415),
seguindo-se Lisboa (369), Braga (217) e Aveiro (208). Mais de dois
terços destas empresas são de pequena dimensão e dos setores da
indústria e do comércio. Estas empresas foram reconhecidas num
trabalho conjunto do IAPMEI e do Turismo de Portugal com parceiros,
principalmente do sistema financeiro, do qual a Norgarante e demais
sociedades do Sistema Nacional de Garantia Mútua fizeram parte.
A cerimónia contou com a presença do Senhor Ministro da Economia,
Manuel Caldeira Cabral, e das Senhoras Secretárias de Estado da
Indústria e do Turismo, Ana Teresa Lehmann e Ana Mendes Godinho.
O Senhor Ministro da Economia aproveitou a ocasião para anunciar
o reforço previsto para as linhas de crédito para as empresas.
Acompanhando e apoiando o crescimento das PME do Norte e
Centro-norte do país, a Norgarante, desde o início da sua atividade
e até 31 de janeiro de 2018, prestou 114.342 garantias para
financiamentos na ordem dos 11.513 milhões de euros. Estas
garantias foram prestadas em benefício de 47.235 entidades, que
empregaram cerca de 837 mil trabalhadores e que fizeram
investimentos de 11.883 milhões de euros.

ABERTAS CANDIDATURAS PARA GARANTIAS AO INVESTIMENTO
EM REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS
Estão abertas, desde 30 de janeiro, as candidaturas ao financiamento de
projetos de investimento em reabilitação e revitalização urbanas no âmbito
da Linha de Crédito IFRRU 2020 com a Garantia Mútua.
Criado no âmbito do Portugal 2020, o IFRRU 2020 é um instrumento
financeiro que se destina a apoiar projetos de reabilitação integral de
edifícios e de espaços e unidades industriais abandonadas, com vista à
reconversão, bem como à revitalização física do espaço dedicado a
comunidades desfavorecidas, em zonas urbanas e rurais, potenciando
ainda, melhorias da eficiência energética dos edifícios.
O IFRRU 2020 disponibiliza a Linha de Crédito IFRRU 2020 com Garantia
Mútua destinada a viabilizar, em condições mais favoráveis, a concessão
de empréstimos pelos bancos aderentes, que são o BST, o BPI e o
Millennium BCP, para projetos que não dispõem de garantia bastante.
Esta linha tem uma dotação de até 115,4 milhões de euros, distribuída por
duas linhas específicas: a Linha IFRRU 2020 para a Revitalização e
Reabilitação Urbana e a Linha IFRRU 2020 para a Regeneração
Comunidades Desfavorecidas.
Os destinatários são empresários em nome individual (ENI) e micro,
pequenas e médias empresas (PME), que pretendam reabilitar imóveis ou
investir em imóveis para reabilitar, destinados a qualquer uso. Os imóveis
têm de localizar-se nas regiões norte, centro, Alentejo, Lisboa e Açores.
Informação detalhada sobre como preparar o pedido de financiamento
disponível na página IFRRU do Portal da Habitação.
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IFD TEM 200 MILHÕES DE EUROS PARA PME E MID-CAPS
O primeiro empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI) à IFD foi
assinado em janeiro e vai disponibilizar, numa primeira fase, 200 milhões
de euros para as pequenas e médias empresas (PME) e as "Mid-Caps"
realizarem projetos de investimento em Portugal.
Através desta linha de crédito, as PME podem receber até 12,5 milhões por
projeto, enquanto as "Mid-Caps" (empresas de média capitalização, até 3
mil trabalhadores) podem receber até 25 milhões de euros.
Com este primeiro empréstimo, a IFD inicia uma nova fase, passando a
"facultar linhas de crédito ao sistema bancário nacional em condições
financeiras vantajosas, tanto em termos de baixas taxas de juro, como de
longos prazos". No total, o BEI emprestou 100 milhões de euros à IFD,
permitindo, desta forma, que negoceie com outras instituições financeiras
a abertura de uma linha de crédito com um valor igual (100 milhões de
euros), o que perfaz os 200 milhões de euros que vão ser disponibilizados
em benefício das empresas.
Esta é uma primeira tranche, estando previstos novos empréstimos do BEI
até um valor máximo de 150 milhões de euros, que será duplicado na
mesma proporção pela IFD. Assim, serão disponibilizados 500 milhões de
euros para projetos de investimento e reforço de fundo de maneio das
indústrias exportadoras inovadoras e empresas de diversos setores da
indústria, turismo, agricultura e silvicultura, os principais destinatários
desta linha de financiamento.

EMPRESAS DEIXAM DE PAGAR NA HORA IVA ALFANDEGÁRIO
A partir de 1 de março, as empresas vão deixar de ter a obrigatoriedade
de adiantar o IVA alfandegário ao Estado e os despachantes não precisam
de assegurar elevadas garantias no desalfandegamento. A proposta de
acabar com esta taxa alfandegária foi incluída no Orçamento de Estado
para 2017 e, depois de passar por um período experimental, a medida vai
agora entrar em vigor.
Até agora, qualquer empresa que importe uma mercadoria de fora da
União Europeia é obrigada a adiantar o IVA sobre esse produto e só
recupera esse valor quando vender o artigo, o que implica um avultado
investimento no momento do desalfandegamento. Com a alteração, as
empresas passam a deixar de pagar o IVA na alfândega e a adiar o
pagamento até 60 dias.
Este novo regime não é obrigatório e as empresas têm de submeter um
pedido no Portal das Finanças caso desejem substituir o IVA alfandegário
pelo novo regime de IVA diferido. As organizações têm ainda de cumprir
alguns requisitos: ter a situação com o Fisco e a Segurança Social
regularizada, estar no regime mensal de IVA, praticar exclusivamente
operações sujeitas e não isentas, ou isentas com direito à dedução, e
preencher
o
formulário
das
Finanças
disponível
em
"Serviços/Entregar/Pedido/ importações-Opção pagamento imposto DP
IVA/Pedido Adesão".

AINDA VAI A TEMPO DE...
Candidaturas até 9 de abril aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
Decorre, até ao dia 9 de abril, o prazo para submissão de candidaturas à fase nacional da 12.ª edição
dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards - EEPA),
uma iniciativa do IAPMEI em parceria com a Comissão Europeia que pretende reconhecer e dar
visibilidade a projetos e boas práticas de sucesso que apoiem e estimulem a iniciativa empresarial.
Aos EEPA 2018 podem candidatar-se projetos ou outras iniciativas em curso há pelo menos dois
anos, ou recentemente concluídas, desenvolvidas por entidade pública ou por entidade privada, com
envolvimento de uma entidade pública. Veja todos os requisitos para candidatar-se a este prémio
aqui.
Região Centro aprovou mais de 3 mil projetos e tem abertos diversos concursos
O Programa Centro 2020 aprovou, até 31 de dezembro de 2017, 3.470 projetos, que correspondem
a um investimento de 1,896 milhões de euros. Segundo o Boletim Mensal de dezembro, que analisa
a evolução da execução financeira do Centro 2020, e a informação sobre o investimento municipal,
os pactos para o desenvolvimento e coesão territorial, a política de cidades, a territorialização das
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políticas e o investimento empresarial, foram aprovados 2.709 projetos empresariais e 480 projetos
municipais. O Centro 2020 tem atualmente vários concursos abertos para diferentes tipos de projetos
que podem ser consultados aqui.

TOME NOTA
INE - Índice de Preços no Consumidor
A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de 1,1% em janeiro
de 2018. A variação homóloga estimada do indicador de inflação subjacente é de 1,0% e a variação
mensal do IPC terá sido -1,0%. Ver aqui.
INE - Taxa de Desemprego
A taxa de desemprego no mês de novembro de 2017 situou-se em 8,1%, menos 0,3 pontos
percentuais do que no mês anterior e menos 0,6 pontos percentuais em relação a três meses antes.
É preciso recuar até novembro de 2004 para encontrar uma taxa tão baixa quanto esta. Ver aqui.
AEP - Envolvente Empresarial. Análise de Conjuntura
A nível nacional, destaca-se:
- A convergência de Portugal com a UE em 2016, para 77,3% do PIB per capita médio europeu;
- O abrandamento do PIB no terceiro trimestre (para 2,5%), a refletir um menor crescimento das
exportações e do investimento.
Ver aqui.
Barómetro Informa - 40 mil novas empresas em 2017
O ano de 2017 foi aquele em que mais entidades foram criadas durante a última década, um recorde
de 40.326 novas empresas e outras organizações, mais 3 mil entidades do que em 2016 (+8,2%),
conclui o barómetro que analisa os nascimentos, encerramentos e insolvências. Ver aqui.

LINHA DE CRÉDITO IFRRU2020 COM GARANTIA MÚTUA
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Para mais informações, consulte www.norgarante.pt

RESUMO DE ATIVIDADE DA NORGARANTE
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EMPRESAS EM CRESCENDO | TOMI WORLD
“A Norgarante desempenhou um papel de relevo e importância neste
projeto TOMI. Partilhando parte da responsabilidade com a banca, a
Norgarante validou com rigor o crescimento da TOMI e, atestando a
solidez e as realizações do seu histórico, reforçou a atratividade da
mesma. Através desta entidade, o estado pode prestar o importante
apoio de que as empresas e os projetos portugueses necessitam quando
iniciam expansão para os mercados externos.”
José Agostinho, CEO

A TOMI WORLD é uma empresa tecnológica portuguesa inovadora que
criou, desenvolveu e implementou o TOMI. Com cerca de sete anos de
presença no mercado, a TOMI WORLD opera em todo o país, cobrindo mais
de 65% da população, e tem sede em Viseu. Possui um ambicioso projeto
de internacionalização, estando já presente no Brasil, em Macau e no Reino
Unido, e com perspetivas, num futuro próximo, de abrir delegações em
novos mercados, como Chile, Austrália, Holanda e outros importantes
países nos vários continentes.
A TOMI WORLD tem tido um crescimento notável, pelo que foi reconhecida,
muito recentemente, como uma das empresas de mais rápido crescimento
no setor de tecnologia pela Deloitte. A Deloitte Technology Fast 500™ EMEA
classifica empresas na Europa, no Médio Oriente e em África (EMEA). A
empresa registou uma taxa de crescimento de 378% nos últimos quatro
anos. Apenas oito empresas portuguesas entraram na lista deste ano e a
TOMI WORLD foi a terceira empresa portuguesa no ranking.
O TOMI é um equipamento de informação urbana, criado para servir e
interagir com a população. Tem como objetivo proporcionar informação
oportuna, relevante e atualizada, acessível a todas as pessoas todos os
dias, no sítio certo e à hora certa, usando um critério de proximidade. O
objetivo do TOMI é aproximar as cidades das pessoas que nela vivem,
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trabalham ou simplesmente a visitam. É uma inovação única a nível
mundial que promove atividades e pontos de interesse, como turismo,
cultura, comércio local, serviços públicos, entre outros.
A TOMI WORLD possui uma equipa multidisciplinar com vários profissionais
especializados em diversas áreas, desde programação e tecnologia a
multimédia e marketing, em constante busca de inovações para tornar o
TOMI cada vez mais apelativo.
A aposta constante na evolução contínua do seu produto mantém a TOMI
WORLD na vanguarda da tecnologia, tendo, já em 2018, sido premiada
com o almejado prémio internacional Smart 50 Awards 2018, que, todos
os anos, reconhece os projetos mais importantes e transformadores no
âmbito das smart cities a nível mundial. A gala de prémios será em Kansas
City, E.U.A.
A TOMI WORLD foi também distinguida pela AHRESP como Produto do Ano,
em 2015. Em 2016, recebeu o prémio mundial Technical Innovation Award,
atribuído pelo setor out-of-home em Barcelona. Em 2017, foi reconhecida
com o prémio global Golden A’ Design Award, na categoria de Interface
and Interaction Design, pela A’ Design Award & Competition, em Itália. A
nível nacional, recebeu o estatuto de PME Líder e o estatuto de PME
Excelência em 2017.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor, consulte
TOMI WORLD.

EMPRESAS EM CRESCENDO | D.K.T. - REPRESENTAÇÕES, LDA.
“A Norgarante teve um papel fundamental para o crescimento da DKT,
pois sempre apoiou a empresa, e teve um papel de facilitador no acesso
ao crédito pela empresa. A DKT tem como objetivo crescer
significativamente e desenvolver-se no mercado, para tal aposta na
vertente da internacionalização para que esse crescimento ocorra de
forma intensiva e sustentada. Deste modo, e de forma a colmatar e
melhorar as áreas de competitividade críticas, os investimentos que a
DKT fez até ao momento tiveram o apoio da Norgarante, que, em
conjunto com as entidades bancárias, esteve presente na estratégia de
internacionalização da empresa.”
Lídia Caldeira Branco, Business Manager

A D.K.T. – REPRESENTAÇÕES, Lda. iniciou a sua atividade em 1998, focada
no desenvolvimento e na comercialização de produtos em lojas próprias;
com a evolução dos mercados, direcionou a sua atividade para a produção
de produtos escolares licenciados. Atualmente, a sua missão é
comercializar os melhores produtos no setor de papelaria, nomeadamente
mochilas e acessórios, criando valor para os clientes, colaboradores e
acionistas.
A dkt ® é uma marca registada com ampla experiência e know-how em
licensing, desenvolvimento de produto, promoção e conhecimento das
diferentes etapas das operações no mercado internacional, permitindo,
assim, apresentarem uma gama de produtos de elevada qualidade. O facto
de possuir internamente uma equipa de design possibilita que tenha
capacidade para desenvolver, num curto espaço de tempo, coleções
distintas e diferenciadas.
Com clientes em vários países europeus, Tunísia, Arábia Saudita, Angola e
Chile, pretende ser reconhecida internacionalmente como uma empresa
inovadora na área de produtos escolares e acessórios de moda, e parceira
de referência no desenvolvimento de coleções. Por isso, a estratégia de
negócios da dkt ® passa por continuar a expandir internacionalmente e a
marcar presença em feiras profissionais do setor reconhecidas
internacionalmente, como ISPO Munich, Big Buyer Bolonha, Insights-X
Nuremberga, Paperworld em Frankfurt e Dubai.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor, consulte
D.K.T. – REPRESENTAÇÕES, LDA..
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NORGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A.
Agência de Aveiro | 234 373 020 | aveiro@norgarante.pt
Agência de Braga | 253 202 140 | braga@norgarante.pt
Agência do Porto 1 | 226 061 810 | porto1@norgarante.pt
Agência do Porto 2 | 226 061 802 | porto2@norgarante.pt
Agência de Viseu | 232 457 310 | viseu@norgarante.pt
www.norgarante.pt
A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Norgarante, não podendo por isso, em caso algum, ser considerado como SPAM. Neste sentido, e de
acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluido na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido
da mesma, clique aqui
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