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

O país não pode esperar mais e as empresas necessitam de retomar a
normalidade. Se ao Estado português cabe a responsabilidade de promover
a retoma, tendo para tanto mobilizado mais de 4.200 milhões de euros para
executar o Programa de Estabilização Económica e Social, às empresas e
aos empresários cabe o papel de ativadores da economia, ainda que
cumprindo novas, e prudentes, regras de gestão de equipas e de higiene. 

Implementando planos de desconfinamento e retoma da atividade, os
empresários procuram diminuir os riscos sanitários e podem até registar
níveis de produção próximos dos que registavam antes da pandemia, um
dos propósitos do selo Clean & Safe, por exemplo. 

Mais ainda, as empresas, que durante o confinamento obrigatório
conseguiram explorar e tirar partido de todo o potencial das viagens de

negócio pela internet, contam agora com Acelerador de Exportações Online, uma ferramenta digital lançada pela
AICEP para apoiar as empresas portuguesas a exportar via comércio eletrónico. São mais de 3 mil os mercados
que online aguardam pelas empresas nacionais. 

A mestria, acelerada pelo confinamento, dos empresários e gestores portugueses na utilização das novas
soluções que o mundo digital lhes oferece é uma das razões pelas quais 206 candidaturas nacionais, 12 das quais
do Norte e Centro do país, foram apresentadas ao prémio europeu RegioStars, que distingue anualmente os
melhores projetos viabilizados por fundos comunitários no domínio da política de coesão com impactos positivos
na competitividade das regiões.

Há tanto para (re)aprender e (re)conquistar neste renascimento económico, que a Norgarante só pode reafirmar
que está ao lado das empresas para as ajudar a multiplicar o seu valor.



Governa aciona “estabilizadores” com Orçamento
Suplementar virado para empresas, emprego e área
social 

O apoio às empresas na retoma económica e a proteção do emprego em reação à crise provocada
pela pandemia da COVID-19 vão mobilizar parte considerável dos 4.230 milhões de euros que o
Governo alocou ao Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), a executar nos seis
meses e meio que restam deste ano. É quase tanto como o aumento da despesa previsto na proposta
de Orçamento de Estado Suplementar para 2020 (Proposta de Lei n.º 33/XIV): 4.300 milhões de
euros.

Ver mais  
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Banco Português de Fomento: Apoios públicos às
empresas numa única instituição 

É a pensar, sobretudo, no apoio à liquidez e na capitalização das empresas portuguesas que o
Governo vai concretizar, em breve, a criação do Banco Português de Fomento, que resultará da
“integração” de três instituições fundamentais na operacionalização das políticas públicas de apoio à
economia real: a SPGM - Sociedade de Investimento, a IFD - Instituição Financeira de
Desenvolvimento e a PME Investimentos.

Ver mais  

Atualidade
“Facilidade Curto Prazo”: Estado garante linha de 750
milhões de seguros de crédito à exportação 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/banco-portugues-de-fomento-apoios-publicos-as-empresas-numa-unica-instituicao/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/banco-portugues-de-fomento-apoios-publicos-as-empresas-numa-unica-instituicao/


As empresas exportadoras portuguesas voltam a poder contar com uma
garantia pública quando precisam de contratar seguros de crédito para
reduzir os riscos inerentes às vendas para principais parceiros
comerciais, que também lidam com as consequências económicas da
pandemia.

Ler notícia completa  

Portugal reconhecido como destino turístico “seguro”

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo, WTTC, que representa os
agentes privados de toda a cadeia de valor do turismo internacional,
atribuiu ao nosso país um dos cinco primeiros selos de “segurança
global”, os “Safe Travels”.

Ler notícia completa  

AICEP quer acelerar exportações online 

A AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
acaba de lançar uma ferramenta digital para apoiar as empresas
portuguesas a exportar via comércio eletrónico. Chama-se Acelerador
das Exportações Online e constitui a mais recente funcionalidade do
portal Portugal Exporta.

Ler notícia completa  

Norte e Centro com 12 projetos no prémio europeu
RegioStars 2020 

Os cidadãos dos países membros da União Europeia já podem votar
para a edição 2020 do prémio europeu RegioStars, que distingue os
melhores projetos viabilizados por fundos comunitários no domínio da
política de coesão com impactos positivos na competitividade das
regiões.

Ler notícia completa  

Dados de atividade
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Tome nota

17.º Encontro de Inovação COTEC inteiramente digital e focado no “renascimento
industrial” da Europa

Num formato 100% digital e alinhado com a agenda global da competitividade e da inovação, a COTEC Portugal
realiza no próximo dia 22 de junho o seu 17.º Encontro de Inovação. Estará em debate o “renascimento industrial”
da Europa, questão de acrescida atualidade neste período de crise pandémica global, justifica a associação
empresarial promotora do evento.

Ver mais  

COVID-19: Guia da DGS vem facilitar cumprimento das normas sanitárias

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou um “Guia de recomendações por tema e setor de atividade” que
sistematiza um conjunto de informação essencial à reabertura e funcionamento de negócios em áreas mais
suscetíveis de nem sempre se poder cumprir com rigor o distanciamento social recomendado pelas autoridades
sanitárias.

Ver mais  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/17-encontro-de-inovacao-cotec-inteiramente-digital-e-focado-no-renascimento-industrial-da-europa/
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“Guia Fiscal” dá a conhecer benefícios fiscais do Interior

Empresas e investidores que estejam a pensar investir no Interior do continente têm agora ao seu alcance uma
publicação digital que sistematiza todos os benefícios fiscais em vigor. Trata-se do “Guia Fiscal do Interior”, da
responsabilidade das secretarias de Estado da Valorização do Interior e dos Assuntos Fiscais.

Ver mais  

PORDATA lança nova área “Números da Crise”

A base de dados PORDATA disponibiliza uma nova área com informação sobre os efeitos da pandemia de
COVID-19 na vida nacional. Denominada “Números da Crise”, reúne uma série de indicadores-chave que
permitem monitorizar o impacto económico e social da COVID-19 na vida dos portugueses. 

Ver mais  

Évora acolhe em novembro Fórum Mundial de Viagens

Évora vai acolher, a 5 e 6 de novembro próximo, o Fórum Mundial de Viagens, durante o qual centenas de
profissionais e empresários de turismo e decisores públicos, nacionais e estrangeiros, irão debater o contributo
que o sector é chamado a dar, à escala global, para a sustentabilidade do planeta e responder aos requisitos
climáticos, digitais e sociais do mundo e da Humanidade na terceira década do séc. XXI.

Ver mais  
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