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

Vivemos um verão que tarda em acontecer e que, conjuntamente com a
pandemia, o seu inerente distanciamento social e os protocolos de saúde e
higiene, mudaram a forma de desfrutar a oferta turística nacional.  

As alterações climáticas e a cada vez maior consciência das suas
consequências, também contribuem para a mudança de paradigma que
afeta não só o turismo, como também os restantes setores da economia. 

Os analistas internacionais no FMI preveem, após a pandemia, uma
mudança contínua em direção ao ecoturismo - uma indústria de rápido
crescimento focada na conservação e na criação de empregos locais e com
um grande foco na questão da sustentabilidade, isto é, negócios que
respeitam o ambiente, que são economicamente viáveis, socialmente justos

e de uma maior riqueza e diversidade cultural. 

Igualmente assistimos a esta mudança noutros setores de atividade. Todas as ferramentas deverão ser
consideradas nesta fase de recuperação e mitigação das consequências da pandemia. Por certo, surgirão
soluções diferentes de país para país, e o ritmo e o alcance da recuperação dependerão dos desenvolvimentos
globais.  

É inegável a aposta na sustentabilidade como a solução para a recuperação económica. O Plano de Recuperação
e Resiliência inclui diversas medidas para incentivar as empresas portuguesas a apostar em produtos, serviços e
ciclos de produção mais sustentáveis, de forma tornar a economia portuguesa mais competitiva e fomentar as
exportações. 

Seja verão ou inverno, Portugal precisa de mudar para modelos de negócios mais sustentáveis e investir em
novas tecnologias que contribuam para moldar e acelerar a recuperação. Sabemos que as empresas portuguesas
estarão à altura do desafio, com ideias e determinação.



30 M€ de ajuda à liquidez dos promotores culturais 

Desde 30 de junho último, as empresas promotoras de eventos culturais dispõem de uma linha de
crédito de 30 milhões de euros com garantia mútua para fazer face às suas necessidades de liquidez
e à obrigatoriedade de reembolsarem as pessoas que adquiriram bilhetes para festivais e espetáculos
que, por força da pandemia, não se chegaram a realizar.

Ler notícia completa  

Atualidade
PIB cresce 4,8% este ano e em 2022 terá subida de
quase 6% 

Após uma queda de 7,6% em 2020, o PIB crescerá 4,8% em 2021 e
5,6% em 2022. Segundo as previsões do boletim económico de junho do
Banco de Portugal (BdP), este e o próximo ano serão de crescimento
mais significativo, já em 2023, o crescimento será de 2,4%, valor próximo
do registado antes da pandemia.

Ler notícia completa  

Ano histórico para Portugal na atração de
investimento 
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O EY Attractiveness Survey Portugal 2021 conclui que 2020 “foi um ano
histórico em termos de atração de investimento”. Portugal conseguiu
entrar no Top 10 das economias europeias mais atrativas para o
investimento estrangeiro, com 37% dos inquiridos a dizer que planeia
investir em Portugal ou expandir a atividade que já tem.

Ler notícia completa  

Agendas mobilizadoras de inovação empresarial:
abertura de concurso de ideias 

Os consórcios entre empresas, entidades do Sistema de Investigação e
Inovação, instituições académicas, entre outras, já podem apresentar até
30 de setembro as suas candidaturas às Agendas Mobilizadoras para a
Inovação Empresarial, sendo uma das medidas mais esperados do Plano
de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ler notícia completa  

Soluções de Garantia

 
Encontram-se abertas as candidaturas até ao próximo dia 20 de setembro em dois programas do PT2020: 
Inovação Produtiva (Aviso N.º 13/SI/2021) e Inovação Produtiva - Territórios do Interior (Aviso N.º 12/SI/2021).

 
As candidaturas ao Portugal 2020 com recurso ao instrumento híbrido,  contam com o apoio da Norgarante

através da Linha Capitalizar Mais.
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Se tem uma candidatura ao PT2020…

 

 

Tome nota

Prolongamento dos apoios a empresas e independentes até agosto 

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho anunciou, no primeiro dia de
julho, o prolongamento dos apoios extraordinários à retoma progressiva das empresas e trabalhadores
independentes até ao final de agosto.

Ler notícia completa  

Portugal sobe para o 36º lugar entre as economias mais competitivas 

Portugal recuperou e ocupa agora o 36º lugar no ranking global de competitividade do IMD World Competitiveness
Center, que é liderado pela Suíça. Em relação a 2020, o país subiu um lugar e manteve a tendência crescente,
depois de em 2019 ter perdido algumas posições.

Ler notícia completa  

36 milhões de euros para territórios de “baixa densidade” do Norte  

O Presidente da CCDR-N - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha,
anunciou o lançamento de um concurso de 36 milhões de euros de apoios da União Europeia para projetos
empresariais localizados em zonas de “baixa densidade” da Região Norte.

Ler notícia completa  

PRR - está tudo no novo site “Recuperar Portugal” 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português já tem "luz verde" para avançar e as áreas da Habitação,
Equipamentos Sociais e Saúde Mental estão entre as prioridades para este ano. O plano pode ser encontrado ao
pormenor no site “Recuperar Portugal”, no qual estão disponíveis todas as informações sobre os concursos a
lançar, entre outras.
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Ler notícia completa  

Empresas do Centro ao Norte

MECPREC Lda.

"O desafio constante de adaptação, inovação e crescimento, requere os

melhores parceiros ao nosso lado e a MECPREC tem tido na

NORGARANTE um parceiro forte e presente!" Marco Lima, sócio-gerente

Fundada em 2008, a MECPREC é uma empresa de metalomecânica capacitada para a subcontratação
especializada e integrada do fabrico de peças metálicas para os mais diversos setores .
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