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Norgarante Conferências de Negócios debatem a
Economia Digital e a Competitividade do Futuro 

Para incrementar o conhecimento e apresentar novos caminhos às empresas na Era Digital, a
Norgarante realiza a primeira Grande Conferência de Negócios no próximo dia 3 de julho, no
Terminal de Cruzeiros de Leixões, às 14h15. 

Sob o tema "Economia Digital e a Competitividade do Futuro", o painel de oradores convidado irá
partilhar as suas visões e estratégias sobre um 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.

Teresa Duarte, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante, fala-lhe sobre as razões por
que não pode perder esta Conferência. Veja o Vídeo e inscreva-se nos últimos lugares
disponíveis. 

Saiba mais  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/norgarante-conferencias-de-negocios-debatem-a-economia-digital-e-a-competitividade-do-futuro/
https://www.youtube.com/watch?v=81ra90UtNp4
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/norgarante-conferencias-de-negocios-debatem-a-economia-digital-e-a-competitividade-do-futuro/


Atualidade
Garantia Mútua: 25 Anos a Apoiar as Empresas
Portuguesas 

A SPGM promoveu no passado dia 17 de junho, no Porto, a sessão
"Garantia Mútua: 25 Anos a Apoiar as Empresas Portuguesas". Durante a
sessão foi apresentado um novo Instrumento de Financiamento para as
Empresas do setor do Turismo "Obrigações Turismo 2019”, e foram
divulgados os resultados do Estudo de Impacto "Garantia Mútua em
Portugal: Adicionalidade económica e financeira no período 2011-2016”.

Ler notícia completa  

Indústria e Turismo com Linha de Crédito para a
Descarbonização e Economia Circular 

Dirigida às empresas industriais e do turismo que tenham na sua agenda
de competitividade a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental,
acaba de ser lançada a Linha de Crédito para a Descarbonização e
Economia Circular.

Ler notícia completa  

Governo revelou estratégia nacional para a
Inteligência Artificial 

O Governo português apresentou oficialmente o documento para a
construção da “Estratégia Nacional de Inteligência Artificial” indo de
encontro às diretivas da Comissão Europeia para a promoção do
desenvolvimento e utilização da Inteligência Artificial.

Ler notícia completa  

Laboratório da Indústria 4.0 inaugurado no Porto 

O novo laboratório dedicado às Tecnologias Avançadas de Produção, em
particular da Indústria 4.0, foi inaugurado no passado dia 28 de maio no
Porto. Este laboratório chama-se iiLab (Industry and Innovation Lab) e
está instalado no INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência.

Ler notícia completa  

Tome nota

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-25-anos-a-apoiar-as-empresas-portuguesas/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/industria-e-turismo-com-linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/governo-revelou-estrategia-nacional-para-a-inteligencia-artificial/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/laboratorio-da-industria-4-0-inaugurado-no-porto/


Norgarante participa na AEVC Business Meetups

No próximo dia 4 de julho, a Norgarante irá participar em mais uma edição AEVC Business Meetup que se irá
realizar das 9h00 às 11h00, no Hotel Axis em Viana do Castelo. Promovido pela AEVC – Associação Empresarial
de Viana do Castelo, este evento tem como objetivo ser um ponto de encontro entre empresas protocoladas da
AEVC e com os empresários associados. A sessão inclui algumas apresentações, sendo que estará a cargo da
Norgarante a apresentação de soluções de financiamento com garantia mútua para as empresas. A sessão
concluiu com um Matchmaking de Negócios onde os empresários presentes poderão fazer networking. 

Ver mais  

IAPMEI+ é a nova app para simplificar a gestão dos projetos

O IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, lançou a app IAPMEI+, uma plataforma que se destina a
apoiar as empresas na gestão dos seus projetos e no cumprimento das obrigações associadas à sua execução,
agilizando o processo e facilitando a interação com o IAPMEI. A nova aplicação permite o acompanhamento de
forma cómoda, simples e segura dos projetos do Portugal 2020 e do Repor.
Na prática, a app IAPMEI+ facilita a consulta de todas as obrigações, acompanhamento da execução dos projetos
em tempo real, o contato com os gestores de projeto, a consulta de avisos automáticos e de novidades, entre
outras informações relacionadas com as candidaturas ao Portugal 2020 e ao REPOR. O IAPMEI está ainda a
disponibilizar guias e tutoriais digitais com as principais recomendações e boas práticas para a apresentação de
candidaturas e gestão dos projetos. 

Ver mais  

Novas orientações para empresas sobre o livre fluxo de dados e sua proteção

A Comissão Europeia publicou novas orientações sobre a interação entre o livre fluxo de dados não pessoais e as
normas da UE em matéria de proteção de dados. Estas orientações ajudarão as PME a compreender a interação
entre estas novas normas e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), nomeadamente no que diz
respeito aos conjuntos de dados compostos por dados pessoais e não pessoais. Juntamente com o Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), que começou a ser aplicado há um ano, o novo Regulamento relativo
ao livre fluxo de dados não pessoais proporciona um enquadramento jurídico e empresarial estável para o
tratamento de dados. 

Ver mais  

AEP lança prémio para PME que se distingam no e-commerce

A AEP - Associação Empresarial de Portugal lançou o concurso “2019 Digital Awards by AEP” que visa premiar as
PME portuguesas com melhores resultados nas vendas para o exterior através de plataformas de e-commerce. As
candidaturas estão abertas até 28 de junho e o concurso vai distinguir empresas em 3 áreas distintas: Best E-
Commerce Digital Experience, Best Digital Marketing Conversion Campaigns e Best Digital Transformation
Practices. O concurso destacará ainda a melhor PME dentro do contexto global das vendas online para o
estrangeiro com o prémio Best Portugal Digital Export. 

http://aevc.pt/
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/IAPMEI-lanca-novas-ferramentas-de-simplificacao.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_pt.htm


Ver mais  

Banca - Aumento dos serviços bancários nos canais digitais

Banco de Portugal divulgou os resultados do segundo questionário às instituições financeiras sobre a
comercialização de produtos e serviços bancários nos canais digitais. Os resultados demonstram um aumento dos
serviços bancários nos canais digitais e que mais de mais de metade dos clientes particulares já aderiu ao canal
online. 

Ver mais  

Atualidades legais e fiscais

O papel. Qual papel? A fatura!

Foi publicada, no passado dia 15 de maio, a Portaria 144/2019 que veio
regulamentar a dispensa de emissão das faturas em papel ou da sua
transmissão por via eletrónica.

Esta Portaria vem agora indicar quais os termos e condições para que os sujeitos passivos de imposto, que
tenham optado pela transmissão eletrónica em tempo real dos elementos das faturas à Autoridade Tributária (AT),
fiquem dispensados da impressão das faturas em papel ou da sua transmissão por via eletrónica. (...)

Ler artigo completo
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