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

Dois meses depois de uma imensa angústia, eis que o país se prepara para
a reabertura de empresas e outros organismos, enfrentando corajosamente
uma nova normalidade.

Novas práticas e novos modelos de gestão e procedimentos de sanitização
assumem uma relevância vital para a economia nacional. 

Independentemente das suas dimensões, as empresas têm sido capazes de
se adaptar e reinventar, a um ritmo assombrosamente rápido.

Os empresários portugueses foram e são um exemplo de resiliência para
todo o mundo, deixando todos expectantes e esperançosos de que a
recuperação da nossa economia se fará muito mais cedo do que mais tarde,
cumprindo todos e cada um de nós um papel que será relevante e que

marcará a História do século XXI.

A Norgarante saberá também cumprir o seu papel, contribuindo para que as empresas e, por
consequência a economia, multipliquem o seu valor, garantindo que num futuro muito próximo fique
mesmo tudo bem.



2 mil M€ mensais do orçamento para apoiar famílias e
empresas 

Os apoios públicos disponibilizados às famílias e às empresas como forma de amortecer os efeitos
sociais e económicos da pandemia da COVID-19 mobilizam mensalmente quase 2 mil milhões de
euros, impactando o PIB em 0,9%. A informação consta do Programa de Estabilidade que em breve é
apreciado na Assembleia da República, antes de ser remetido à Comissão Europeia. 

Notícia completa  

Atualidade
Pandemia sujeita a alto impacto mais de 210 mil
agentes económicos 
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Em Portugal, mais de 210 mil PME e empresários em nome individual
estão sujeitos a fortes impactos económicos provocados pela pandemia
da COVID-19, salienta um relatório sobre a situação do nosso tecido
empresarial divulgado no início da segunda semana de execução do
plano de desconfinamento decidido pelo Governo.

Ler notícia completa  

Turismo vira-se para o mercado interno para a
certificação “COVID Free” 

Com o país em desconfinamento, o turismo português está a preparar a
reabertura da atividade focado no mercado interno e na adoção de novas
rotinas de higiene e segurança. Articulado com a DGS e as organizações
empresariais representativas do sector, o Turismo de Portugal começou
por criar o selo de qualidade sanitária “Clean & Safe”.

Ler notícia completa  

Agência europeia recomenda que vá trabalhar a pé ou
de transporte individual 

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho sistematizou
um conjunto de orientações e conselhos úteis para as empresas
melhorarem os seus planos de contingência no regresso ao trabalho.

Ler notícia completa  

Perto de 250 empresas já produzem máscaras de uso
comunitário 

Em menos de um mês, o CITEVE - Centro Tecnológico Têxtil e do
Vestuário certificou perto de 250 empresas portuguesas para o fabrico de
máscaras de utilização comunitária, materiais ou produtos de utilização
hospitalar no âmbito do combate à COVID-19.

Ler notícia completa  

Pandemia faz aumentar campanhas de ‘phishing’ 
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De fevereiro para março deste ano, as campanhas de ‘phishing’ no
ciberespaço nacional aumentaram 217%. Segundo o Centro Nacional de
Cibersegurança (CNCS), entre um e outro mês registaram-se mais 39
incidentes (de 18 passaram para 57).

Ler notícia completa  

Tome nota

Covid-19: Candidaturas ao Programa ADAPTAR já disponíveis: 100 milhões de
euros para PME 

Abriram na sexta-feira, dia 15 de maio, os avisos para as candidaturas ao Programa ADAPTAR, que contempla
apoios para as micro, pequenas e médias empresas se ajustarem às regras do desconfinamento. 

Ver mais  

Empresas com mais tempo para obrigações declarativas

A situação em que o país tem vivido, nos últimos meses, levou o Governo a adiar o pagamento de vários impostos
e contribuições, primeiro, e a alargar os prazos para cumprimento de uma série de obrigações declarativas, mais
recentemente. 

Ver mais  

Open4Business: plataforma que mostra os estabelecimentos abertos em período de
"desconfinamento"

Para ajudar os portugueses a saberem quais os estabelecimentos que se encontram abertos, está disponível
desde o dia 4 de maio a plataforma Open4Business, que conta já com mais de mil registos de negócios abertos. 

Ver mais  

Galardão reconhece práticas organizacionais em responsabilidade social e
sustentabilidade

Até 31 de maio, estão abertas as candidaturas à 6.ª edição do galardão Reconhecimento de práticas em
responsabilidade social e sustentabilidade, da APEE - Associação Portuguesa de Ética Empresarial. 

Ver mais  
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