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Competitividade na Era Digital é a prioridade para as
Empresas 

A Norgarante promoveu no dia 3 de julho, a primeira Grande Conferência de Negócios sobre a
"Economia Digital e a Competitividade do Futuro” com o propósito de incrementar o conhecimento
e apresentar novos caminhos às empresas na Era Digital. 

Mais de 200 participantes assistiram à partilha de experiências e visões de um painel de oradores,
que partilharam as suas visões e estratégias sobre este momento decisivo em que é urgente
desenvolver e implementar as tecnologias emergentes que estão na base da transformação
digital, para o negócio das empresas ser mais produtivo e competitivo .

Fique a conhecer os principais momentos no vídeo da Grande Conferência de Negócios da
Norgarante. 

Ver mais  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/competitividade-na-era-digital-e-a-prioridade-para-as-empresas/
https://www.youtube.com/watch?v=w4W1eVHy5Zs
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/competitividade-na-era-digital-e-a-prioridade-para-as-empresas/


Atualidade
Setor financeiro assina carta para o financiamento
sustentável 

Oito bancos comerciais, subscreveram no início deste mês a “Carta de
Compromisso para o Financiamento Sustentável em Portugal”, um
documento que introduz critérios ambientais e de sustentabilidade nos
parâmetros de análise de risco à concessão de crédito.

Ler notícia completa  

Investimento empresarial deverá aumentar 3,7% em
2019 

O investimento empresarial deverá aumentar nominalmente 3,7% em
2019, depois de ter registado um crescimento nominal de 4,7% em 2018.
Para as organizações, adianta o INE, "o principal fator limitativo do
investimento empresarial, em 2018 e 2019, foi a deterioração das
perspetivas de venda, seguindo-se, em ambos os anos, a incerteza sobre
a rentabilidade dos investimentos".

Ler notícia completa  

Novo iSimplex 2019 aposta na economia e nas
tecnologias emergentes 

O novo programa de simplificação administrativa, o iSimplex 2019, foi
apresentado recentemente pelo Governo e introduz pela primeira vez
medidas centradas na economia e nas novas tecnologias. No total, o
novo programa é constituído por 119 medidas de modernização
organizadas em cinco eixos.

Ler notícia completa  

Norte é a região de Portugal que absorve mais fundos
europeus 

O Norte de Portugal é a região de maior relevo na execução da Política
de Coesão em Portugal, sendo a que mais fundos europeus absorve
numa análise aos programas do Acordo de Parceria Portugal 2020. “O
peso da região nas dinâmicas financeiras do conjunto destes programas
ronda os 40%, variando ligeiramente de acordo com o indicador
considerado”.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/setor-financeiro-assina-carta-para-o-financiamento-sustentavel/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/investimento-empresarial-devera-aumentar-3-7-em-2019/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/novo-isimplex-2019-aposta-na-economia-e-nas-tecnologias-emergentes/


Ler notícia completa  

Tome nota

Norte 2020 tem mais 34 milhões para a regeneração urbana 

O Norte 2020 lançou um novo concurso que afeta mais 34 milhões a investimento de regeneração urbana por
parte de concelhos de menor dimensão, definidos como “centros urbanos complementares”. O concurso decorre
até 27 de setembro e destina-se aos municípios que têm Planos de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) e
prevê “não só a reabilitação de edifícios e do espaço público, mas também a reconversão de unidades industriais
abandonadas, animação dos espaços públicos e ações que promovam a melhoria da qualidade do ar e da
redução do ruído”. 

Ver mais  

Fundos europeus em territórios de baixa densidade

Dos fundos europeus concedidos às empresas em territórios de baixa densidade, entre 2007 e 2017, a maioria
dos projetos apoiados provém de setores ditos transacionáveis (82%) com destaque para o turismo, a mecânica e
equipamento de transporte, a metálica e o alimentar e bebidas. A maior dinâmica está nos setores de alojamento
e restauração. 

Ver mais  

Fundo de Coinvestimento 200M tem novas regras 

Foi aprovada uma alteração às regras do Fundo de Coinvestimento 200M (Fundo 200M), com o objetivo de
simplificar e reforçar as operações de investimento de capital e quase capital em Pequenas e Médias Empresas
(PME). Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a alteração legislativa possibilita a equiparação entre
coinvestidores nacionais e coinvestidores estrangeiros para efeitos de investimento em startups e PME
portuguesas, com recurso ao Fundo 200M, alargando-se assim o universo dos seus potenciais coinvestidores. 

Ver mais  

Volume de Negócios na Indústria aumentou para 2,7% - Maio de 2019 

O Índice de Volume de Negócios na Indústria teve um crescimento homólogo nominal de 2,7% em maio (1,0% no
mês precedente). Sem a Energia, o índice aumentou 3,1% (2,1% em abril). O índice relativo ao mercado nacional
cresceu 3,8% (1,0% em abril), enquanto o do mercado externo cresceu 1,2% (1,1% no mês anterior). Os índices
de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram variações homólogas de, respetivamente, 0,9%,
3,1% e 3,5%, (0,6%, 3,0% e 0,9% em abril, pela mesma ordem). 

Ver mais  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/norte-e-a-regiao-de-portugal-que-absorve-mais-fundos-europeus/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/norte-2020-tem-mais-34-milhoes-para-a-regeneracao-urbana/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/fundos-europeus-em-territorios-de-baixa-densidade/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/fundo-de-coinvestimento-200m-tem-novas-regras/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/volume-de-negocios-na-industria-aumentou-para-2-7-maio-de-2019/


Soluções de Garantia

Casos de Sucesso

Nutrofertil

Localizada na região do Caramulo, a Nutrofertil é uma empresa de capital 100%
nacional que se dedica há mais de 4 décadas à pesquisa e produção de adubos
fertilizantes orgânicos, oferecendo, não só, uma vasta gama de fertilizantes
orgânicos, como também de substratos, turfas e corretivos do solo. 

Saber mais  

Paka Group

Localizada no distrito de Aveiro, a Paka Group foi criada em 2008 por uma
equipa de profissionais com elevada experiência e conhecimento no setor da
robótica, em particular na conceção e fabrico de equipamentos robotizados para
soldadura e manipulação industrial. Parceiro oficial na Península Ibérica da
Panasonic Industry Europe e da Serra Soldadura, o Grupo é composto pela

https://www.norgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/filipe-esteves/


Paka Robotics e pela Paka Services. 

Saber mais  
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