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

Nunca as empresas tiveram tanto apoio do Sistema Nacional de Garantia
Mútua como em 2020. O Sistema, tendo sido posto à prova em condições de
emergência e, portanto, inesperadas, provou ter a capacidade para
responder aos desafios de uma economia em estado também de
emergência.  

Segundo o Banco de Portugal, os empréstimos às empresas aumentaram
para 75.150,4 milhões de euros no final de abril deste ano, mais 341 milhões
do que no mês anterior, e o valor mais alto desde maio de 2017.  

Ainda que com a economia a registar um recuo, devido do segundo
confinamento com que Portugal se confrontou, com o valor do PIB a
equiparar-se ao verificado em 2016, a verdade é que o primeiro trimestre de
2021 ficou marcado pelo aumento do número de exportações de bens, cerca

de 6%, segundo dados do INE. É um dado importante, posto que indicia a luta das empresas portuguesas contra



as adversidades causadas pela pandemia. Ninguém baixou os braços. Ao invés, alteraram-se estratégias.
Mudaram-se rotas e táticas, mas as empresas não desistiram. 

É esta resiliência que a Norgarante quer continuar a garantir. Contra ventos e marés. Contra vírus e pandemias,
mas sobretudo a favor das empresas portuguesas do norte e centro norte e da economia nacional.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-viabilizou-financiamentos-de-8-900-m/


Garantia Mútua viabilizou financiamentos de 8.900 M€ 

No ano passado, o Banco Português de Fomento (BPF) e as três instituições financeiras que estão na
sua génese (SPGM, IFD e PME Investimentos), conjuntamente com as Sociedades de Garantia
Mútua fizeram chegar à economia nacional mais de 7,4 mil milhões de euros.

Ler notícia completa  

Atualidade
BPF com papel determinante na reativação do turismo

O Governo reservou um papel decisivo ao Banco Português de Fomento
(BPF) na operacionalização do plano de relançamento da indústria
portuguesa no pós-pandemia, designado “Reativar o Turismo | Construir
o Futuro”.

Ler notícia completa  

Região Norte continua proativa na captação de
fundos europeus 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-viabilizou-financiamentos-de-8-900-m/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/bpf-com-papel-determinante-na-reativacao-do-turismo/


Quando faltam dois anos e meio para o fim do prazo de execução do
Portugal 2020, a Região Norte continua a ser a que mais proatividade
revela na aprovação de candidaturas aos fundos europeus estruturais e
de investimento abrangidos pelo acordo de parceria firmado por Portugal
e pela Comissão Europeia em 2014.

Ler notícia completa  

“IVAucher”: acumule agora e desfrute no final do ano 

Está já regulamentado e a funcionar o programa “IVAucher”, criado pelo
Governo para apoiar os sectores do alojamento, cultura e restauração. A
ideia é permitir que, este ano, os consumidores portugueses possam usar
o valor do IVA relativo a despesas feitas em operadores daqueles três
sectores para descontar o imposto pago em compras futuras.

Ler notícia completa  

Exportações disparam em abril e estão quase ao nível
de 2019 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/regiao-norte-continua-proativa-na-captacao-de-fundos-europeus/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/ivaucher-acumule-agora-e-desfrute-no-final-do-ano/


O sector exportador da economia portuguesa dá já sinais inequívocos de
estar a desconfinar, estando já quase ao mesmo nível de 2019. Segundo
INE, no final de abril, as vendas de bens para o exterior e as importações
aumentaram 82,4% e 60,4%, respetivamente, em termos homólogos. Já
em março se haviam registado ligeiras subidas, de 28,7% (exportações)
e de 13% (importações).

Ler notícia completa  

Soluções de Garantia

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/exportacoes-disparam-em-abril-e-estao-quase-ao-nivel-de-2019/


 
A garantia que apoia as novas oportunidades de crescimento da sua empresa.

Beneficie já desta solução com garantia mútua que se destina ao financiamento, simples e nas melhores
condições, de processos de sucessão familiar, de aquisição de empresas, de concentração e de aumento de

escala das empresas.

Apoiamos na seleção da solução de financiamento bancário mais adequada ao seu negócio. 
 

https://www.norgarante.pt/pt/financiamento-a-sucessao-empresarial-e-incremento-de-escala/


Tome nota

Banco de Portugal revê em alta o crescimento da economia 

O gradual desconfinamento que se iniciou em março tem permitido um crescimento económico maior do que o
esperado, possibilitando ao Banco de Portugal, no boletim económico de junho, fazer uma revisão em alta de
4,8% do PIB para 2021.

Ler notícia completa  

Compensar aumento do SMN obriga a registo até 9 de julho 

Termina no próximo dia 9 de julho o prazo para as empresas com sede no continente português se registarem na
plataforma eletrónica se pretenderem aceder à compensação pública instituída pelo Governo pelo aumento do
valor da retribuição mínima mensal garantida, vulgarmente designada salário mínimo nacional (SMN).

Ler notícia completa  

Prorrogação dos prazos de entrega do IRC e do IES 

O Governo faz novo reajustamento do calendário fiscal permitindo às empresas até 16 de julho a entrega
obrigatória da declaração de rendimentos de IRC, o Modelo 22, relativo a 2020 e o respetivo pagamento do
imposto.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/banco-de-portugal-reve-em-alta-o-crescimento-da-economia/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/compensar-aumento-do-smn-obriga-a-registo-ate-9-de-julho/


Ler notícia completa  

Programa Ativar.pt prolongado até ao final do ano 

O programa Ativar.pt que tem como objetivo promover a empregabilidade e a qualificação profissional deveria
terminar a 30 de junho, mas o Governo, dada a situação atual de incerteza económica e do mercado de trabalho,
decidiu prorrogar a sua vigência até ao final do ano.

Ler notícia completa  

Empresas do Centro ao Norte

Stone Dark Lda.

"As parcerias e sinergias das entidades como a Norgarante , são

fundamentais e contribuem ao sucesso, evolução e desenvolvimento das

empresas ." Manuel Soares, administrador

A Stone Dark, integra o grupo Real Marbre e é especializada em revestimentos de superfícies interiores,
dedicando-se à transformação e corte de pedra mármore para espaços comerciais.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/prorrogacao-dos-prazos-de-entrega-do-irc-e-do-ies/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/programa-ativar-pt-prolongado-ate-ao-final-do-ano/
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