
Newsletter janeiro 2019

1/5

Newsletter janeiro 2019

Nova Linha Capitalizar Turismo com 130 milhões de
euros para apoiar o setor turístico

O Turismo de Portugal, a SPGM – Sociedade de Investimento, as Sociedades de Garantia Mútua -
Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante -, e os principais bancos a operar no mercado nacional,
estão a operacionalizar a Linha de Crédito com Garantia Mútua – Capitalizar Turismo com um
montante global de até 130 milhões de euros, destinado a apoiar o investimento das pequenas e
médias empresas do setor, na criação e requalificação de projetos turísticos. 

Ver mais  

Atualidade

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/nova-linha-capitalizar-turismo-com-130-milhoes-de-euros-para-apoiar-o-setor-turistico/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/nova-linha-capitalizar-turismo-com-130-milhoes-de-euros-para-apoiar-o-setor-turistico/
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IAPMEI promove roadshow sobre novo Sistema de
Incentivos à Inovação com o apoio da Garantia Mútua

Arrancou no passado dia 28 de janeiro, em Leiria, um roadshow de
sessões informativas 2IN (+Investimento +Inovação) dinamizadas pelo
IAPMEI, com o apoio da Garantia Mútua, e que em parceria com
entidades locais, irá percorrer o país de Norte a Sul. A Norgarante estará
presente em todas as sessões que se irão realizar na região Norte e
Centro Norte.

Ler notícia completa  

Plano de preparação e de contingência para a saída
do Reino Unido da União Europeia

O Governo aprovou um Plano de Contingência Brexit para a
eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem
acordo, o qual inclui medidas como agilização da entrada de turistas
britânicos pelos aeroportos de Faro e do Funchal.

Ler notícia completa  

Governo anuncia investimentos que ascendem a 21
mil milhões de euros até 2030

O Governo apresentou no início de janeiro o Programa Nacional de
Investimentos (PNI) 2030 que tem previsto aplicar mais de 21 mil milhões
de euros em projetos na área dos transportes, energia e ambiente, na
próxima década.

Ler notícia completa  

Rácios de rentabilidade e capitalização das empresas
portuguesas continua a melhorar

O Banco de Portugal publicou recentemente, no Boletim Estatístico e no
BPstat, as estatísticas das empresas da central de balanços relativas ao
terceiro trimestre de 2018.

Ler notícia completa  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/iapmei-promove-roadshow-sobre-novo-sistema-de-incentivos-a-inovacao-com-o-apoio-da-garantia-mutua/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/plano-de-preparacao-e-de-contingencia-para-a-saida-do-reino-unido-da-uniao-europeia/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/governo-anuncia-investimentos-que-ascendem-a-21-mil-milhoes-de-euros-ate-2030/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/racios-de-rentabilidade-e-capitalizacao-das-empresas-portuguesas-continua-a-melhorar/
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Tome nota

Criadas 45 mil empresas em 2018: um número que não se registava desde 2007

Desde 2007 que não se registava um número tão elevado de criação de novas empresas em Portugal. Segundo o
relatório da Informa D&B, em 2018 foram criadas 45 191 empresas em todo o território português. No total, foram
fundadas mais 4 mil empresas do que no ano anterior, o que representa um crescimento dos nascimentos de
10,4%. Segundo o documento, os setores do turismo contribuíram com mais de 40% para o número de novas
empresas. 

Ver mais  

Incentivos para a inovação produtiva com candidaturas até 15 de março

Está a decorrer o Aviso nº 31/SI/2018 SI Inovação Produtiva que permite a apresentação de candidaturas até
15/3/2019 às 19h. O SI Inovação Produtiva promove a inovação na produção de novos bens e serviços ou
melhorias significativas da produção, e a adoção de novos ou melhorados processos ou métodos de fabrico, de
logística e distribuição, bem como métodos organizacionais. 

Ver mais  

Certificação no âmbito do "Tech Visa" disponível desde 2 de janeiro

As empresas da área da tecnologia e inovação que pretendam fazer parte da lista de empresas certificadas para
receber cidadãos estrangeiros através do “Tech Visa” podem candidatar-se desde 2 de janeiro no site do IAPMEI.
O programa “Tech Visa” tem como objetivo garantir que quadros altamente qualificados, especialmente da área
tecnológica e de fora da União Europeia, possam aceder a empregos nas empresas portuguesas de forma
simplificada. 

Ver mais  

Turismo de Portugal promove roadshow sobre novas oportunidades de
financiamento às empresas turísticas

O Turismo de Portugal, em colaboração com as Entidades Regionais de Turismo, promove durante o 1.º trimestre
de 2019, um roadshow pelo país, com diversas sessões de informação, que têm como objetivo dar a conhecer
novas oportunidades de financiamento e fornecer às empresas turísticas toda a informação necessária à
formalização de candidaturas às várias linhas de financiamento atualmente abertas. A informação específica de
cada sessão vai sendo disponibilizada no Portal Business do Turismo de Portugal. 

Ver mais  

Lucros, salários e pensões deixam de ter dupla tributação em Portugal e Angola 

http://biblioteca.informadb.pt/read/document.aspx?id=2589
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC-31-SI-2018
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/Tech-Visa.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-portugal-promove-roadshow-novas-oportunidades-financiamento.aspx
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Foi aprovada quer pelo Parlamento português quer pela Assembleia Nacional angolana, a Proposta de Resolução
que aprova a Convenção para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Imposto sobre Rendimento e Prevenir a
Fraude e Evasão Fiscal entre as Repúblicas de Angola e Portugal. Os governos de Angola e de Portugal
pretendem eliminar a dupla tributação das pensões e rendimentos de empresas e trabalhadores, conforme
proposta aprovada em ambos os países. 

Ver mais  

INE – Empresas esperam aumento nominal de 4,3% nas exportações de
mercadorias em 2019 

As empresas exportadoras de bens perspetivam um crescimento nominal de 4,3% das exportações em 2019 face
ao ano anterior. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, o aumento esperado é de 4,4%. 

Ver mais  

Portal Área do Comerciante

A Direção-Geral das Atividades Económicas criou o portal “Área do Comerciante”, que faculta o acesso a toda a
documentação de referência e informação de suporte às atividades de comércio, serviços e restauração. 

Ver mais  

Soluções de Garantia

https://www.dinheirovivo.pt/economia/angola-aprova-acordo-para-acabar-com-dupla-tributacao-com-portugal/
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=341955363&DESTAQUESmodo=2
http://www.areadocomerciante.dgae.gov.pt/
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Linha Regressar Venezuela

Apoiar os empresários portugueses regressados da Venezuela que pretendam recomeçar projetos
empresariais, criando novos negócios ou adquirindo partes sociais de empresas existentes.

Saber mais  

Casos de Sucesso

Muroplás

“Ter a Norgarante como Parceiro da Muroplás, é efetivamente uma garantia no
acesso e sucesso, de um desenvolvimento sustentável.” 

Saber mais  

Fale connosco www.norgarante.pt
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