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Cibersegurança na agenda das empresas e do Governo
No mês em que se divulgou que a cibersegurança é a principal preocupação dos empresários
portugueses, o Governo anuncia a criação de um Grupo de Trabalho para a Cibersegurança no qual
integram várias entidades. No seguimento da recomendação de Bruxelas, o Governo vai também
avaliar as ameaças à cibersegurança nacional do 5G nas redes móveis. Em junho, o CNCS organiza
a 5ª edição do C-Days, este ano com especial foco nas PME portuguesas.
Ver mais

Atualidade
Parlamento Europeu aprova 9,2 mil milhões para
projetos digitais

O Parlamento Europeu votou a favor de um financiamento de 9,2 mil
milhões de euros para projetos digitais entre 2021 e 2027, que englobam
computação de alto desempenho, inteligência artificial, cibersegurança e
competências digitais.
Ler notícia completa

Apoio judiciário alargado a empresas em dificuldade
As empresas em dificuldades vão ter acesso a apoio judiciário para a
resolução de questões jurídicas. O novo regime alarga o universo das
pessoas singulares que podem aceder ao apoio judiciário e passa a
admitir que as empresas sejam incluídas.
Ler notícia completa

Norgarante apoia AEP no projeto “Portugal Sou Eu”
As Sociedades de Garantia Mútua Norgarante, Garval, Lisgarante e
Agrogarante apoiam a produção nacional através do patrocínio às
iniciativas da AEP no âmbito da sua intervenção no programa “Portugal
Sou Eu”. Destas destacamos recentemente a comemoração do Dia da
Produção Nacional, a 26 de abril, e a presença no evento internacional
“Consumer Summit”.
Ler notícia completa

Tome nota
Maior criação de emprego líquido e descida do desemprego na região Norte
No final de 2018, segundo o Norte Conjuntura a taxa de desemprego na região situava-se em 6,7%, atingindo 122
mil pessoas. Na análise que faz ao mercado de trabalho, a CCDR-N explica também que em 2017 que “era ainda
acentuada a diferença entre os valores da taxa de desemprego do Norte e nacional (9,3% e 8,1%,
respetivamente) ”.Ao mesmo tempo, a Região do Norte conheceu uma criação líquida de emprego, registando-se
neste trimestre um crescimento da população empregada de 2,3% face ao período homólogo do ano anterior
(cerca de mais 38 mil pessoas empregadas), diz o relatório Norte Conjuntura.
Ver mais

Incentivos à contratação de desempregados

A medida Contrato-Geração, que incentiva a contratação sem termo e em simultâneo de jovens e desempregados
de longa duração que se encontrem inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional, já está
operacional. O período de candidatura ao apoio financeiro decorre até ao dia 20 de julho de 2019. A medida
Contrato-Geração permite a combinação do apoio financeiro atribuído pelo IEFP pela celebração do contrato de
trabalho, com o acesso ao regime de dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para o
regime geral de segurança social, na parte relativa à entidade empregadora.
Ver mais

Portos movimentam mais carga e Leixões destacou-se nos contentores
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) registou uma subida da carga movimentada nos portos de
Portugal Continental de 4,3%, face ao mesmo período de 2018, atingindo 15,35 milhões de toneladas. O relatório
salienta que os portos de Leixões e de Setúbal assinalaram “a melhor marca de sempre” no segmento de
contentores, que teve um aumento global de 10%, com 495.814 TEU (medida-padrão para calcular o volume de
um contentor). Leixões destacou-se igualmente na arqueação bruta, atingindo o melhor resultado de sempre ao
ultrapassar os 5,2 milhões, um acréscimo de 10,8%. Neste segmento, também Sines cresceu 10,9%.
Ver mais

Previsões Comissão Europeia
As Previsões de Primavera da Comissão Europeia para Portugal estimam que o Produto Interno Bruto (PIB) vai
crescer 1,7% em 2019, ficando acima da média da Zona Euro (1,2%) e da UE (1,4%).
Ver mais

INE - Índice de Produção Industrial
O índice de produção industrial apresentou uma variação homóloga negativa de 7,6% em março (-2,1% em
fevereiro). Esta redução refletiu a variação muito negativa do índice Energia que atingiu -29,2%.
Ver mais

Soluções de Garantia

ADN - Garantias Técnicas
Linha exclusiva da Garantia Mútua que permite às empresas acederem a Garantias Técnicas de bom
pagamento ou de boa execução contratual, em melhores condições de mercado, diminuindo os custos
subjacentes deste tipo de financiamento.
Saber mais

Casos de Sucesso
Jofebar
A Jofebar é uma empreendedora empresa portuguesa, reconhecida pela
qualidade dos seus produtos e serviços no setor das caixilharias, estruturas e
fachadas. Presente no mercado desde 1986 possui uma relação privilegiada
com os principais gabinetes de arquitetura internacionais, devido à sua elevada
capacidade de inovação e de resposta aos diversos desafios técnicos.
Saber mais

Exporlux
O grupo Exporlux é há mais de 30 anos um dos líderes nacionais no setor da
iluminação técnica interior, exterior e pública, reconhecida pela sua criatividade,
flexibilidade e qualidade do produto. O fator chave para o êxito da empresa
passa pela constante procura de tecnologia de excelência no funcionamento e
no rendimento dos produtos.
Saber mais
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