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

Eis que chega o segundo semestre de um ano que ficará para a história da
Humanidade. O ano em que o planeta pôde respirar melhor, mas em que a
saúde das empresas e das economias mundiais foi afetada, deixando
marcas.
Se é verdade que o teletrabalho foi para muitos a opção para que os seus
negócios pudessem ser mantidos ininterruptamente, a verdade é que apenas
27,5% da mão-de-obra em Portugal pode operar fora das instalações das
empresas, sem que essa opção coloque em risco, quer os postos de
trabalho, quer as empresas.
Aliás, antes da pandemia, 63% das empresas não tinha experiência prévia
em matéria de teletrabalho. Foi uma aprendizagem forçada para empresas e
trabalhadores e que, na maioria dos casos, apenas funcionou parcialmente.
Porém, uma coisa é certa, Portugal é inovador e seguramente as empresas e empresários são capazes de “dar a
volta”.
A atestar esta capacidade de inovar está a classificação do nosso país no European Innovation Scoreboard na 12ª
posição, o que equivale a dizer que, de entre mais de três dezenas de países europeus, Portugal é agora
classificado como “fortemente inovador”.
Um esforço que se reflete ao nível da competitividade e que coloca Portugal na 37ª posição, entre 63 países, num
estudo do instituto suíço IMD. Para chegar aqui foi preciso muito investimento em conhecimento e tecnologia num
país onde a sua segurança e paz social se destaca em todo o Mundo. Portugal é o país mais pacífico e seguro da
Europa e o terceiro em todo o Mundo. É digno de nota.
Por tudo isto, ser português num ano tão difícil é uma honra. Contribuir para que as empresas portuguesas
continuem a afirmar-se e a definir novos padrões de qualidade e de serviço num mundo ainda mais competitivo é
a obrigação da Norgarante.

Nova linha para micro e PME ainda em julho
Para apoiar o relançamento da atividade de micro e pequenas empresas, de todos os sectores, irá ser
disponibilizada uma nova linha de crédito, dotada de mil milhões de euros, anunciou no passado dia 7
o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, durante uma audição na
Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República.

Ver mais

"Ranking’ internacional aponta para Portugal mais
competitivo
Portugal subiu dois lugares no ‘ranking’ global de competitividade do instituto de gestão suíço IMD,
passando para a 37.ª posição entre os 63 países e territórios analisados. Singapura, tal como
acontece em idêntica tabela elaborada anualmente pelo Fórum Económico Mundial, surge como o
país mais competitivo do mundo.

Ver mais

Atualidade
Teletrabalho é alternativa sem risco apenas para
27,5% dos portugueses
No conjunto de países da OCDE, apenas 27,5% da mão-de-obra
nacional está em condições de ser colocada em trabalho remoto sem que
essa mudança acarrete riscos acrescidos para o trabalhador e para a
empresa.
Ler notícia completa

Portugal entre os países mais inovadores da UE
Portugal subiu seis lugares no ‘ranking’ europeu da inovação e é agora o
12.º país mais inovador da União Europeia, a melhor colocação
portuguesa de sempre.
Ler notícia completa

Portugal continua a ser o 3.º país mais seguro do
mundo
Portugal continua a ser o terceiro país mais seguro e pacífico do mundo,
mantendo a posição que lhe foi atribuída em 2019 pelo Instituto para a
Economia e Paz (IEP), um ‘think tank’ australiano que se dedica ao
desenvolvimento de métricas para analisar a paz e quantificar seu valor
económico.
Ler notícia completa

Soluções com Garantia

Linha FIS CRÉDITO
A linha de crédito que tem como objetivo facilitar o acesso ao financiamento bancário e melhorar as
condições de financiamento das Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social.
Saber mais

Dados de atividade

Tome nota
“Prémio João Vasconcelos” passa a ter âmbito nacional
Na segunda edição, o “Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano” passa a ter âmbito nacional por
decisão dos seus promotores, a Startup Lisboa, incubadora de novos negócios de que o malogrado secretário de
Estado da Indústria foi o primeiro diretor executivo.

Ver mais

Candidaturas ao SIFIDE encerram este ano a 31 de julho
Termina no próximo dia 31 de julho o prazo para as empresas que encerraram o ano fiscal a 31 de dezembro de
2019 submeterem a sua candidatura ao SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e ao
Desenvolvimento Empresarial.

Ver mais

Declarações de IVA podem ser substituídas até 21 de dezembro
21 de dezembro é o último dia para as empresas substituírem as declarações periódicas de IVA referentes aos
meses de fevereiro e março e ao primeiro trimestre de 2020 entregues sem qualquer suporte. Até àquela data
podem proceder ao pagamento ou acerto do imposto sem quaisquer acréscimos ou penalidades.

Ver mais

AICEP destaca potencial do comércio eletrónico
A revista Portugalglobal destaca o potencial do comércio eletrónico para as empresas portuguesas de vocação
exportadora. Mesmo no mercado interno “o ‘e-commerce’ irá certamente crescer e desempenhar um papel
fundamental na economia nacional, uma vez que ainda há muito espaço para crescer em Portugal, sendo
importante que as empresas entendam a sua importância e o utilizem para captar ainda mais negócio”.

Ver mais
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