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

E eis que chegamos a 2020. Ainda que o mundo esteja em grande tensão,
com o conflito entre os Estados Unidos e o Irão, e o Banco Mundial até
preveja um abrandamento, a verdade é que também não para de girar e os
empresários e gestores portugueses têm necessidade de prever desafios e
garantir os seus negócios face aos cenários possíveis de equacionar.
O Portugal 2020 e o Norte 2020, por exemplo, continuam disponíveis para
receber projetos e a Norgarante continuará a apoiar os empresários cuja
visão de futuro os leva a enfrentar novos desafios.
Com o Orçamento Geral de Estado, aprovado na generalidade para 2020, a
trazer alguns benefícios para as empresas que apostam na ecosustentabilidade, é tempo de redefinir estratégias em termos de investimento
em inovação e digitalização, questões a que a Norgarante está atenta e
sobre as quais propõe uma nova reflexão com alguns dos melhores
especialistas em disrupção, economia digital e produtividade nas organizações, já no dia 29 deste mês, às 14h30,
no Altice Forum Braga.
Aproveitar a oportunidade para se inscrever e ficar a conhecer visões, estratégias e experiências de especialista
sobre um tema determinante para a competitividade das empresas. De facto, a aposta na utilização da inovação e
tecnologia, são considerados os fatores de maior desenvolvimento, que permitem manter Portugal na 34ª posição
no ranking da competitividade a nível mundial. Apesar da manutenção na posição, Portugal aumentou em 0,2 a
sua pontuação, face ao ano anterior, de 70,2 para 70,4 conforme descrevemos no artigo sobre competitividade,
desta edição.
A Norgarante quer assim garantir que esta próxima década seja de sucesso para os seus mutualistas.
Bom Ano!

Norgarante realiza segunda e última Conferência de
Negócios sobre a Economia e a Transformação Digital
Norgarante junta especialistas em economia digital e produtividade no dia 29 de janeiro, às 14h30, no
Pequeno Auditório do Altice Forum Braga, no âmbito das Conferências de Negócios NGT. Promove
assim mais um espaço de reflexão e interação entre empresas com a segunda conferência sobre
“Economia digital e a Competitividade do futuro”.
O encontro, de entrada livre, conta com intervenções de especialistas nas temáticas da Disrupção, da
Economia Digital e da Produtividade nas empresas, nomeadamente, Nadim Habib, uma referência ao
nível da inovação e da produtividade nas organizações, e André Fonseca Ferreira, com vasta
experiência internacional de estratégia e gestão de inovação.
A sua empresa vai mesmo querer perder 4 mil milhões de potenciais clientes?
Garanta o seu lugar!
Ver mais

Atualidade
Orçamento de Estado: o que muda para as empresas

A proposta de Orçamento de Estado (OE) para 2020 aprovada na
generalidade a 10 de janeiro traz algumas mudanças que se vão refletir
na atividade das empresas. Entre várias medidas, o Governo propõe um
alívio no IRC, com a criação de uma taxa reduzida de 17%, para os
primeiros 25 mil euros de lucro para PME.
Ler notícia completa

Tensão EUA-Irão, China-EUA e Brexit vão dominar
economia em 2020
O início do ano ficou marcado por várias ameaças ao crescimento
económico a nível internacional em diferentes regiões do mundo. O Brexit
deverá ser uma realidade e a UE vai começar a perceber os impactos na
economia. A disputa comercial entre os EUA e a China ameaça o
comércio internacional e a tensão geopolítica entre os EUA e o Irão
provocou incertezas nos mercados financeiros e o agravamento da
cotação do petróleo.
Ler notícia completa

Banco Mundial prevê ano de abrandamento
O relatório do Banco Mundial, sobre as "Previsões Económicas Globais",
estima que 2020 venha a ser de abrandamento da economia a nível
global. A nível mundial a instituição previu um crescimento da economia
para 2,5% em 2020, com a recuperação gradual do comércio e
investimento, mas adverte que “os riscos negativos predominam”.
Ler notícia completa

Portugal mantém 34º lugar no ranking da
competitividade
A produtividade de 141 economias foi alvo de análise no relatório de
2019 do Fórum Económico Mundial (WEF), no qual Portugal manteve o
34º lugar alcançado no ano anterior. O “Global Competitiveness Report”
deu a Portugal um “score de” 70,4 a nível global, enquanto que, entre os
países da UE-28, Portugal mantém, face à última edição, a 16ª posição.
Ler notícia completa

Tome nota
CCDR gerem 7,8 mil milhões de euros em incentivos
As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) gerem 7,8 mil milhões de euros em fundos
no atual quadro comunitário e o Norte é a região que absorve a maior fatia, com 3,4 mil milhões de euros.
Segundo o último Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia, cuja informação é reportada em 30 de
setembro, a dotação de fundo destinada às CCDR é de 7.752.503.000 euros. A Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) é a que absorve a maior parte deste montante com 3.378.771.000
euros.
Ver mais

Abertas candidaturas ao Tech Visa
Já arrancou um novo período de candidaturas ao programa Tech Visa, uma das iniciativas da Estratégia Nacional
para o Empreendedorismo - StartUP Portugal. O programa destina-se a empresas que desenvolvam atividade na
área da tecnologia e inovação, assim como outras empresas que desenvolvam a sua atividade em Portugal e que
pretendam contratar quadros altamente qualificados e especializados, oriundos de países estrangeiros à União
Europeia.
Ver mais

Candidaturas até 13 de fevereiro para EUROSTARS
As candidaturas ao programa EUROSTARS, estão a decorrer até ao dia 13 de fevereiro. Promovido em conjunto
pela Rede EUREKA e pela Comissão Europeia, o EUROSTARS facilita o acesso ao financiamento público a
projetos internacionais de I&D colaborativa, desenvolvidos em consórcio com outras empresas, universidades ou
centros de investigação e liderados por PME.
Ver mais

Recorde na criação de novas empresas em 2019
No ano de 2019 registou-se o nascimento de 48 854 novas empresas, quase mais 3 mil do que em 2018, o que
representa um crescimento de 6,4%. Os Transportes e da Construção são os setores que registaram os maiores
crescimentos de novas empresas, substituindo os das Atividades imobiliárias e Alojamento e Restauração.
Ver mais

Soluções de Garantia

Obrigações Fiscais
Financiamento com garantia mútua para as empresas que tenham encargos com as adaptações
necessárias à implementação dos novos requisitos associados à transmissão de dados associados ao
cumprimento voluntário de obrigações fiscais.
Saber mais

Casos de Sucesso
António Salgado & C.ª, Lda.
A empresa António Salgado & C.ª, Lda. é especializada, desde 1998, em artigos
de têxtil-lar como colchas, lençóis e acessórios de gama média alta, produzidos
em Guimarães com matéria-prima de elevada qualidade.
Saber mais

Magalhães & Ca, Lda.
Sedeada em Vila Real, Magalhães & Ca, Lda. é uma empresa especializada na
comercialização de material elétrico e iluminação técnica e decorativa para
indústria e habitação. Além da distribuição, integram ainda serviços de pósvenda, consultadoria em projeto, estudos luminotécnicos e implementação de
quadros elétricos.

Saber mais
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