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Notas prévias  
Por Henrique Cruz, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante

Com o Mundo a enfrentar desafios quase inimagináveis, torna-se relevante
que os Governos possam antecipar cenários e mitigar efeitos. É isso que o
Orçamento de Estado para 2022 se propõe fazer pelas empresas
portuguesas, contribuindo para o relançamento da economia.  

Lançando ou estendendo medidas de apoio, por um lado, e ajustando a
fiscalidade, por outro, o OE 2022 prevê a melhoria das condições de acesso
à linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas, o reforço em
até 500 milhões de euros do Fundo de Contragarantia Mútuo para
lançamento de novas linhas de crédito com garantia mútua e vai ajudar na
solvência de sociedades comerciais que tenham sido afetadas pela

pandemia e reforçar o capital de empresas em início de atividade ou em
processo de crescimento e consolidação com o Fundo de Capitalização e

Resiliência.  

Já em termos fiscais o Pagamento Especial por Conta, que tanto onerava as empresas mais pequenas, é
definitivamente eliminado, enquanto se mantém a suspensão em 2022 do agravamento das tributações
autónomas para as micro, pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia. 

O plano orçamental do Governo para 2022 prevê ainda uma medida que contribui para incentivar o investimento
privado - Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR). Esta medida prevê a possibilidade da dedução à coleta, em sede
de IRC, do valor investido num teto máximo de 5 milhões.  

Já no sentido mobilizador para a inovação, o OE prevê uma dotação orçamental no PRR de 112M de euros que
visa a geração de sinergias entre o tecido empresarial e o sistema científico e tecnológico capazes de aumentar a
competitividade da economia portuguesa. 

Se é verdade que este OE pretende ser ainda mais incentivador da competitividade do nosso país e se esta
depende da capacidade das empresas portuguesas de colocar no mercado produtos e serviços que respondam às
exigências dos mercados e proporcionem rendimentos face aos recursos utilizados ou consumidos na sua
produção, então a Norgarante, em 2022, uma vez mais, reafirma a sua missão de apoiar as micro, pequenas e
médias empresas portuguesas no acesso ao financiamento. 



Turismo não faz férias e supera receitas de 2019 

5ª edição da Call Turismo até 3 de julho 

O setor do turismo vai contribuir para “mitigar o abrandamento do PIB” previsto para este ano e
deverá atingir, ou ultrapassar, os valores da receita registados em 2019, o último ano antes do início
da pandemia de Covid-19. 

Ler notícia completa  

Atualidade
Garantia mútua tem duas linhas para o setor social 

Governo contratualizou mais de 450 projetos 

O investimento no setor social tem sido uma das preocupações do
Governo que tem dinamizado, nomeadamente, apoios para a
requalificação de lares e em soluções inovadoras para dar resposta às
necessidades do país nesta área.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/turismo-nao-faz-ferias-e-supera-receitas-de-2019/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/turismo-nao-faz-ferias-e-supera-receitas-de-2019/


Ler notícia completa  

Roadshow da Competitividade – Descarbonizar para
Competir 

Próxima sessão 21 de junho com a AEBA 

A Norgarante e a Associação Empresarial de Portugal realizam a próxima
sessão do Roadshow da Competitividade dia 21 de junho em parceria
com a AEBA – Associação Empresarial do Baixo Ave. A sessão
destinada ao tecido empresarial da região terá lugar no auditório da
AEBA, situado no Centro Comercial Nova Trofa e terá início às 10h. 

Conheça o programa da sessão e participe!

Ler notícia completa  

Comissão Europeia adota plano de contingência para
os Transportes 

A Comissão Europeia adotou um plano de contingência para os
transportes, com o intuito de reforçar a resiliência dos transportes da
União Europeia em tempos de crise.

Ler notícia completa  

Soluções de Garantia

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-tem-duas-linhas-para-o-setor-social/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/roadshow-da-competitividade-descarbonizar-para-competir/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/comissao-europeia-adota-plano-de-contingencia-para-os-transportes/


 
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. 
 

 

Tome nota

Norgarante participa da QSP Summit 2022  
Visite-nos no stand C-41 

A Norgarante irá marcar presença uma vez mais na área de exposição de um dos eventos mais relevantes de
gestão e marketing na Europa, sendo já uma referência para gestores e profissionais, que reuniu num só espaço
oradores de renome internacional, empreendedores, marcas disruptivas e tendências. 

Ler notícia completa  

Abertas candidaturas ao programa  
“Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás” 

https://www.norgarante.pt/pt/financiamento-a-sucessao-empresarial-e-incremento-de-escala/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/norgarante-participa-da-qsp-summit-2022/


As candidaturas ao programa “Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás” decorrem até às 18h00 do dia 30 de junho,
ou com o esgotamento da respetiva dotação orçamental de 160 milhões de euros. 

Ler notícia completa  

Carga fiscal para as empresas não aumenta  
Está tudo no site do Orçamento de Estado 

O Orçamento de Estado 2022 foi aprovado na generalidade em maio. As medidas do Governo estão reunidas no
site dedicado ao OE 2022, onde se pode consultar o documento por área e setores, conhecer em detalhe os
desafios estratégicos e as prioridades do Executivo para este ano. 

Ler notícia completa  

Lisboa recebe Conferência das Nações Unidas  

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas terá lugar em Lisboa, entre 27 de junho e 1 de julho, e será
copresidida por Portugal e pelo Quénia. 

Ler notícia completa  

Empresas do Centro ao Norte

RODIRO

““A nossa relação de parceria com a Norgarante, assegurou, garantiu e

potenciou o crescimento sustentado e o investimento, na última década, da

Rodiro.”

Cláudia Duarte da Silva, CFO

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/abertas-candidaturas-ao-programa-apoiar-as-industrias-intensivas-em-gas/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/carga-fiscal-para-as-empresas-nao-aumenta/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/lisboa-recebe-conferencia-das-nacoes-unidas/
https://www.norgarante.pt/pt/atualizacao-dos-documentos-de-identificacao/


A RODIRO - Fábrica de Calçado, S.A. é uma empresa de estrutura familiar, situada em Penacova, que produz, por
dia, oito mil pares de sapatos, para homem e senhora, para marcas de prestígio internacional, marcando assim
presença nos cinco continentes.  

Saiba mais aqui ➤
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